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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Voorwoord
In 1825 had een medewerker aan Gt. Nieuwenhuis' Algemeen woordenboek van
kunsten en wetenschappen (dl.5, p.531-534), volgens zijn zeggen, reeds ‘de noodige
bouwstoffen’ verzameld voor een biografische studie over de
dichteres-romanschrijfster Elisabeth Maria Post (1755-1812). Drukke
ambtsbezigheden hadden hem echter tot dat moment weerhouden om zijn plan tot
uitvoer te brengen. Het is betreurenswaardig dat deze voortreffelijk geïnformeerde
anonymus - die mogelijk tot de naaste bekendenkring van E.M. Post behoord heeft
- ook naderhand zijn opzet niet heeft kunnen voltooien. Bijna anderhalve eeuw nadien
bleek het dikwijls bijzonder moeilijk en tijdrovend om de bouwstoffen opnieuw te
verzamelen.
Bij deze verzamelarbeid heb ik op vele mensen een beroep moeten doen: honderden
archiefstukken en boeken werden door mij aangevraagd. Mijn dank gaat dan ook uit
naar hen die ons cultuurbezit in zijn materiële vorm bij voortduring toegankelijk
maken en houden. Twee van hen zou ik graag bij naam willen noemen. De heer G.
Brinkhuis, oud-medewerker van het Utrechtse Gemeentearchief, die mij menigmaal
hulp geboden heeft bij het archiefonderzoek; zijn Aantekeningen betreffende de
Utrechtse vroedschap 1618-1795 bevatten een rijke documentatie en verdienen
gepubliceerd te worden. De heer R.B. Knottnerus, medewerker van de
Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam, die met nooit aflatende behulpzaamheid
zijn bibliografische vakkennis en vindingrijkheid in dienst stelt van de UB-bezoeker,
en die mij menigmaal tot steun geweest is bij het systematisch onderzoek naar de
werken van E.M. Post.
Van een aantal vak- en interessegenoten ontving ik adviezen waarmee ik mijn
voordeel kon doen: prof. dr. G. Stuiveling, drs. A.M.J. van Buuren en mr L.J. Rietema.
Prof. dr. J.J. Groen dank ik voor zijn bestudering van het ziektebeeld van E.M. Post.
Ik ben de heer G.H. Dusseau jr. te Zandvoort en mevr. J.J.E.C. van
Zwijndregt-Rauwenhoff te Epe erkentelijk voor het gebruik dat ik heb mogen maken
van resp. het familiearchief Dusseau en het familiearchief Rauwenhoff.
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Het eigenlijke onderzoek werd in het studiejaar 1970/1971 afgesloten; naderhand
zijn alleen verwijzingen naar recente publikaties zo veel mogelijk toegevoegd.
Het spreekt vanzelf, dat ik bijzonder graag kennis neem van correcties en
aanvullingen op het hier geboden materiaal over E.M. Post en haar oeuvre.
Putten, 26 juli 1973.
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1. Het portret van E.M. Post dat ter gelegenheid van de Reinhart-uitgave werd gegraveerd door Reinier
Vinkeles naar een tekening van I. van 't Hoff.
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Inleiding
Deze korte bio-bibliografische studie over Elisabeth Maria Post en haar werk wil in
de eerste plaats een aanvulling zijn op het boeiende onderzoek van J.C. Brandt
Corstius naar ‘Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling
van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw’, zoals dat in
1955 werd gepubliceerd onder de titel Idylle en realiteit.
Het is een noodzakelijke aanvulling, want de belangrijke ideeënstudie Idylle en
realiteit wordt wel enigszins ontsierd door onnauwkeurigheden en onjuistheden op
bio-bibliografisch gebied. Nu heeft Brandt Corstius dit onderzoeksterrein nauwelijks
betreden (‘Dit werk bezit [ ... ] niet de bedoeling een voorstudie te zijn ten dienste
van een gewenste biografie of van een tekstuitgave’); hij baseerde zich op de stand
van wetenschap, d.w.z. voorzover die in neerlandistische studies vervat was. De
onjuistheden komen dan ook grotendeels op rekening van deze vroegere
neerlandistische publikaties.
De niet-bio-bibliografisch geïnteresseerde literatuuronderzoeker zou mogelijk nog
vrede kunnen hebben met het onvolkomen basismateriaal betreffende leven en werken
van Post, ware het niet dat van allerlei bio-bibliografische gegevens door Brandt
Corstius en anderen óók gebruik is gemaakt om conclusies te trekken op het gebied
van de ideeëngeschiedenis of van de vergelijkende literatuurwetenschap.
Kennis van de levensloop is des te noodzakelijker wanneer we het oeuvre vrijwel
geheel als autobiografisch beschouwen. Brandt Corstius gaat meestal niet verder dan
de identificatie van de gedachtenwereld van E.M. Post en die van haar romanfiguren.
Gerard Knuvelder gaat echter wel verder en schrijft, in navolging van anderen, E.M.
Post bijv. een ongelukkig geëindigde verloving toe, omdat de romanfiguur Emilia
uit Het land haar verloofde door de dood verliest. Maar hoeveel zekerheid bezitten
we aangaande het autobiografische karakter, als we zelfs geen biografische schets
hebben waaraan we althans een deel van het als autobiografisch aangediende werk
kunnen toetsen? Pas als deze toetsing, met name aan de hand van ‘harde feiten’
(archief- en bibliotheekmateriaal), positief uitvalt, kun-
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nen we met veel voorzichtigheid wel eens enkele gegevens ontlenen aan door E.M.
Post zelf als autobiografisch aangeduide delen van haar werk.
Brandt Corstius wilde zijn studie, zoals gezegd, geen vooronderzoek laten zijn ten
behoeve van een teksteditie. Ik wil dat wel. Juist ook voor degenen die het werk van
E.M. Post niet om zich zelfs wille zullen lezen, maar het wel beschouwen als
representatief voor de ontwikkeling van de literatuur van de tweede helft van de 18e
eeuw, heeft het zin dit representatieve oeuvre opnieuw bereikbaar te maken.
Bij de bestudering van E.M. Posts werk (met welk doel dan ook, maar in het
bijzonder bij het voorbereiden van een tekstuitgave) is het noodzakelijk om de precieze
omvang en de vorm van dat oeuvre - of van wat daarvan bewaard is gebleven in druk
èn in handschrift - vast te stellen. De enkele onbekende teksten in handschrift en in
gedrukte vorm die door mijn onderzoek aan het licht gekomen zijn, waren niet te
vinden in de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en andere grote
bibliotheken, maar in kleinere collecties en archieven die alleen dankzij biografische
kennis achterhaald konden worden. Het bio-bibliografisch onderzoek is m.i. een
noodzakelijke voorwaarde om een voortgezette studie van iemands oeuvre te kunnen
maken. Aan die voorwaarde was nog niet voldaan.
Natuurlijk blijven er lezers die helemaal niet gemotiveerd hoeven te worden voor
een bio-bibliografische studie, bijvoorbeeld omdat ze die beschouwen als een bijdrage
tot de cultuurgeschiedenis; voorts zijn er niet-dogmatische beoefenaren van de
literatuurstudie die beseffen dat ook het bio-bibliografisch onderzoek zijn functie
heeft bij het begrijpen van het literaire werk, omdat ‘extrinsic’ en ‘intrinsic approach’
samen een zo volledig mogelijke interpretatie van een tekst of een oeuvre mogelijk
maken, en een antwoord geven op een maximaal aantal gestelde of te stellen vragen.
De inhoud van deze studie valt in drieën uiteen: 1. het onderzoek als zodanig; 2. het
biografische gedeelte; 3. het bibliografische gedeelte. Daarna volgen nog een aantal
bijlagen en een register.
Het eerste hoofdstuk beoogt een systematisch verslag van het onderzoek te zijn met dien verstande, dat het hierin niet alleen gaat om de resultaten, maar ook om de
gevolgde wegen (soms ook methoden) van onderzoek. De resultaten zullen in dit
hoofdstuk niet tot in details worden meegedeeld, maar summier worden gehouden.
Bij de verantwoording van een en ander is er naar gestreefd de voor de gang van het
onderzoek weinig relevante gegevens eveneens te beperken.
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Voor de volledige resultaten en de verantwoording ervan verwijs ik naar hoofdstuk
2, de Biografische schets, en naar de Bibliografie van en over E.M. Post, die in
hoofdstuk 3 volgt. Het onderzoeksverslag bestaat uit drie delen:
A. Stand van zaken bij het begin van het onderzoek;
B. Het literatuuronderzoek;
C. Het archief- en bibliotheekonderzoek.
Het tweede hoofdstuk bevat ondanks alle naspeuringen slechts een biografische
schets. Vooral door het archiefonderzoek is een hoeveelheid feiten die tot nu toe
geheel of gedeeltelijk onbekend waren, aan het licht gekomen. Maar, door het vrijwel
geheel ontbreken van ‘documents humains’, brieven, dagboeken, mémoires e.d.,
blijft de kennis omtrent E.M. Posts gevoels- en gedachtenwereld, haar intieme leven,
haar psychische ontwikkeling, te gering om te voldoen aan de eisen die men aan de
moderne biografie mag stellen. In de hoop dat ‘de kist’ met documenten uit het
privédomein toch nog eens op de een of andere zolder ontdekt zal worden, wordt
deze biografische studie voorlopig afgesloten.
Het hoofdstuk is ingedeeld naar drie levensfasen die samenvallen met haar verblijf
in resp. 1. Utrecht, Emminkhuizen en Amerongen (in het gezin Post), 2. Arnhem en
Velp (zelfstandig optreden als schrijfster), 3. Noordwijk en Epe (huwelijksleven).
Om de tekst van de biografie niet onnodig langer te maken door toevoeging van
andere gegevens dan die over E.M. Post, vindt men in de aantekeningen bij hoofdstuk
2 de korte bio-bibliografische notities over de weinig bekende relaties van Elisabeth
Maria, onder wie zich een aantal ‘minor poets’ bevindt: P.C. van Alphen, Ah. van
den Berg, M. van Essen-van Haeften, S.M. Harscamp-Mill, J. Scharp en J.A. Streso.
Het derde hoofdstuk wil niet meer zijn dan een opsomming van alle teruggevonden
werken van E.M. Post, en een opsomming van de literatuur over Post en haar werk.
Mocht men de verwijzingen en de verantwoording in de aantekeningen soms te
overvloedig vinden, dan vergeet men wellicht dat een zo groot mogelijke
controleerbaarheid de toekomstige neerlandicus (of cultuurhistoricus) die zich verder
met E.M. Post wil bezighouden, vele uren zoekwerk kan besparen. In 150 jaar
Poststudie heeft men maar al te vaak òf de ander gelezen en klakkeloos
overgeschreven zonder enige grensverlegging, òf de ander niet gelezen en een groot
stuk onderzoek voor de zoveelste maal opnieuw uitgevoerd.
Om de toekomstige onderzoeker zoveel mogelijk voor overbodig werk te vrijwaren,
heb ik tot in details opening van zaken gegeven.
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1 De gang van het onderzoek
A Stand van zaken bij het begin van het onderzoek
De kennis van het leven van Elisabeth Maria Post is over de gehele linie gering, met
uitzondering van de jaren die zij doorbracht in Noordwijk en Epe. Over de
Noordwijkse tijd verschaft de studie van de historiekenner J. Kloos een relatief groot
aantal gegevens,1. terwijl het boekje van de Borculose hoofdonderwijzer H.W. Heuvel,
mede dankzij het nawoord van de Eper predikant J.A. Prins, de laatste levensjaren
van Post redelijk beschrijft.2. Vastgesteld dient te worden, dat het hier heel bepaalde
gegevens betreft, zoals namen, jaartallen e.d.; over Posts gevoels- en gedachtenleven
is vrijwel alleen bekend wat door haar zelf in onloochenbaar autobiografische
gedeelten van haar werk meegedeeld wordt.3.
Welke opvallende leemten bevat Posts biografie? Ik zal uitgaan van de stand van
zaken bij de meest recente onderzoeker. In Idylle en realiteit (1955) van J.C. Brandt
Corstius vindt men een ‘Levensloop in vogelvlucht’. Dat hoofdstuk is niet alleen
beknopt omdat Brandt Corstius de levensloop van Post niet om deze levensloop zèlf
bestudeerd heeft - er is in de literatuur-historie nauwelijks meer over Post bekend!4.
In Idylle en realiteit en in de oudere literatuur zijn de volgende leemten aan te wijzen:
1. Afstamming en milieu van de familie Post en van de familie van de moeder,
Van Romondt.
Hierover wordt in de literatuur-historische publikaties nergens ook maar iets
vermeld. In de meest informatieve oude bron over Post, het Algemeen woordenboek
van kunsten en wetenschappen, dl. 5 (1825) onder redactie van Gt. Nieuwenhuis,
wordt gezegd dat E.M. Post geboren was ‘uit waardige ouders’, maar daarbij blijft
het. Wel schrijft de auteur, dat vader Post, na Elisabeths twaalfde jaar, enige tijd
drossaard te Amerongen is geweest.5. Pas in 1914 kon J. Koopmans meedelen, dat
vader Post in de stad Utrecht raad in de vroedschap en stadskameraar was geweest.6.
Hieraan is tot nu toe niets toegevoegd.
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2. De geboortedatum.
Als datum worden tot nu toe zowel 22 als 26 nov. 1755 genoemd. Brandt Corstius
geeft 26 nov. 1755.
De geboorteplaats is geen probleem meer. Men vindt zowel Dordrecht als Utrecht
vermeld, maar uit Koopmans' gegevens in 1914 blijkt duidelijk dat Utrecht de
geboorteplaats is.7. Te Winkel vermeldt overigens in 1925 nog steeds Dordrecht,
evenals de Winkler Prins encyclopaedie en Oosthoeks encyclopedie8., zodat door
latere literatuurhistorici die Koopmans niet gelezen hebben, de verwarring in stand
gehouden is.
3. De samenstelling van het gezin Post.
Uit mededelingen in het autobiografische werk Mijne kinderlijke traanen (1792),
is bekend dat het gezin tien kinderen geteld moet hebben, van wie sommige jong
stierven.9. Uit de literatuur over Post zijn de namen van slechts vijf bekend: de meisjes
A.M., D.J. en Elisabeth Maria, en de jongens H.H. en E.J. Post. Over hun levensloop
is vrijwel niets meegedeeld.
4. De aard van de moeilijkheden waarin de familie Post komt te verkeren in ±
1768.
Uit opmerkingen in het autobiografische Gedachtenis (in Voor eenzaamen) en in
Mijne kinderlijke traanen blijkt, dat het gezin lange tijd in moeilijkheden heeft
verkeerd. De eerste die hierop gewezen heeft is S. Hermina Croiset in 1898.10. H.W.
Heuvel schrijft in 1913 in dit verband - zonder bronvermelding -, dat vader Post zijn
vermogen verloor en sindsdien staan de moeilijkheden als financiële moeilijkheden
bekend. Koopmans kon dit op grond van informatie uit het Utrechts Gemeentearchief
bevestigen. Bovendien bleek hem, dat vader Post ten gevolge van de financiële
moeilijkheden zijn gemeente-functies verloor.11. Nadere gegevens zijn in de
literatuur-historische publikaties niet bekend.
5. De rondzwervingen van het gezin i.v.m. de genoemde moeilijkheden.
Ook deze worden in het autobiografische werk vermeld. Waar verbleef de familie
sinds 1768? In het Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen (1825) is
sprake van resp. ‘een eenzaam buitenverblijf’ en het dorp Amerongen (zonder
bronvermelding). Dit wordt in latere literatuur dikwijls herhaald. Kalff en Knuvelder
spreken hier niet over, maar laten het gezin van Utrecht naar Gelderland verhuizen;
Brandt Corstius suggereert een verhuizing van Utrecht naar Amerongen.12.
6. Het landgoed of buiten waar de familie tijdens de omzwervingen onderdak
gevonden heeft.
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Behalve uit het reeds genoemde Algemeen woordenboek, heeft men uit twee teksten
in Voor eenzaamen (1789), nl. het gedicht De woning en het prozastuk Melide,
afgeleid, dat er een eenzaam landhuis moet zijn geweest waar de familie enige jaren
in droeve omstandigheden heeft doorgebracht.13. De vraag welk landhuis dit geweest
kan zijn, komt telkens in de Post-literatuur naar voren. Koopmans neemt aan dat het
een Gelders buiten moet zijn geweest en hoopt dat na de door hem aangedragen
nieuwe gegevens, spoedig uitgemaakt zal worden aan welke beschermer dit buiten
toebehoord heeft.14. Dit is niet gebeurd; Brandt Corstius roert het probleem niet aan.
7. De jaren in Amerongen.
Was de vader inderdaad drost? Wanneer en hoe kwam het gezin in Amerongen
terecht? Hoe was de gezinssamenstelling op dat moment? etc. De literatuur geeft
behalve de meestal aarzelend uitgesproken mededeling dat de vader er drost was,
geen enkele informatie over deze tijd.
8. De jaren in Arnhem en Velp.
Zeker is dat Elisabeth Maria Post er gewoond heeft. Dit wordt in het Algemeen
woordenboek reeds vermeld en bovendien blijkt dit uit het werk (zie de inleidingen
tot Het land, Reinhart, Mijne kinderlijke traanen en Gezangen der liefde). Ook is
bekend dat de broer E.J. Post in Arnhem predikant is geweest.15. Uit het werk kan
men voorts opmaken, dat Elisabeth de omgeving goed kende: Beekhuizen, Biljoen,
Rozendaal e.a. worden met name genoemd. Uit Gezangen der liefde (1794) blijken
contacten met F. baronesse van Lynden tot Lunenburg, geboren Van Spaen, en met
Charlotte van der Capellen van Boedelhof.16. Deze contacten zijn soms in de literatuur
vermeld, maar verder is er over deze tijd weinig meegedeeld.
9. Het leven van H.H. Post in Guyana.
Uit het voorwoord tot Reinhart blijkt, dat de broer H.H. Post met zijn vrouw in
een ver land woonde; zijn verblijf aldaar is mede aanleiding geweest tot het schrijven
van dit werk - dat volgens de tekst in Guyana speelt. In Mijne kinderlijke traanen
wordt over zijn plantage ‘Resouvenir’ gesproken.17. In het Biographisch woordenboek
der Nederlanden. dl. 15 (1872), wordt een brochure genoemd uit 1810: Ter
gedachtenis van mijnen waardigen broeder H.H. Post, in 1809 te Demerari overleden
die Elisabeth Maria voor enige vrienden en familieleden zou hebben laten drukken.18.
Over zijn leven in Guyana is tot nu toe niets bekend. De West-Indiëkenner H.D.
Benjamins deed hiernaar omstreeks 1925 tevergeefs een onderzoek.19.
10. Het leven van J.L. Overdorp vóór zijn huwelijk met E.M. Post.
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Alleen Brandt Corstius geeft enige informatie, maar deze blijkt bij nader onderzoek
onnauwkeurig.20. Ook over zijn verdere levensloop na het overlijden van zijn vrouw
is vrijwel niets bekend.
Deze inventarisatie van leemten en onduidelijkheden zou op bepaalde, meer
ondergeschikte, punten nog uitgebreid kunnen worden. Zo is er ook heel weinig
bekend over de levensgevallen van de broers en zusters, aangetrouwde familieleden
en kennissen.
Uit het voorafgaande blijkt, dat vooral over de jeugd en ook over de jaren vóór
het huwelijk met Overdorp (1794) weinig bekend is. In deze jaren zijn evenwel de
bekendste werken van Post ontstaan en gepubliceerd: Het land (1788), Voor
eenzaamen (1789), Reinhart (1791/92), Mijne kinderlijke traanen (1792) en Gezangen
der liefde (1794).
Een enigszins volledig overzicht van de werken van E.M. Post (zowel van
handschriften als van gedrukte werken) bestaat niet, evenmin als van de werken over
Post. Het maken van zo'n overzicht viel ook buiten de doelstelling van Brandt
Corstius. Bij het voorbereiden ervan stuitte ik op de volgende problemen:
1. Zijn er handschriften bewaard gebleven? Zo ja, waar?
Brandt Corstius heeft ernaar gezocht; hij schrijft: ‘Een speurtocht naar haar
handschriften werd wel ondernomen, maar leverde niets op.’21. In de oudere literatuur
worden geen manuscripten, alleen enige brieven vermeld. Js. van Reyn bezat anno
1871 enige brieven van Post, o.a. aan de Rotterdamse dichteres Petronella van
Alphen.22. J. Kloos heeft in 1911 een brief van Post aan de heer van Noordwijk (d.d.
16 april 1798) afgedrukt.23. Waar zijn deze brieven thans? Zijn er nog andere?
Elisabeth Maria vermeldt in een autobiografisch gedicht van 1794 dat ze een
‘vrienden-rol’ (album amicorum) bezit.24. De freules Alexandrine en Mietje van Spaen
zouden onder andere bijdragen aan dit album geleverd hebben. In de Post-literatuur
heeft niemand hierover geschreven. Bestaat het album nog?
2. Een aantal anonieme werken, voornamelijk vertalingen, is aan Post
toegeschreven; op grond waarvan is dit geschied?
Bij de vertalingen van Schiller's Don Karlos, Gessner's Werken, Starke's Tafereelen
uit het huiselijk leven en Garve's Frederika Wei[s]z en haare dochters, wordt haar
naam als vertaalster op de titelpagina, onder het voorwoord of in het colofon genoemd;
deze werken vormen dus geen probleem. Problematisch zijn de toeschrij-
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ving aan Post van Gezelschap en eenzaamheid25. en van de volgende
vertalingen/bewerkingen: Estelle van Florian26., Sakontalâ van Kalidâstra27., en de
Geschiedenis van Raphael d'Aquillas van Klinger.28. Op één van de fiches van de
Centrale Catalogus (C.C.) van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, is voorts bij
een werk getiteld Onze vraagen van den dag genoteerd: ‘Door J.P. Michel, of mej.
E.M. Post’.
3. Is er een exemplaar bewaard gebleven van de in 1810 gedrukte brochure van
de hand van Elisabeth Maria: Ter gedachtenis van mijnen waardigen broeder H.H.
Post, in 1809 te Demerari overleden?
De oudste bron is het Biographisch woordenboek der Nederlanden, dl. 15 (1872).
Naderhand wordt deze brochure door Van Schevichaven in het Nieuw Nederlandsch
biografisch woordenboek, dl. 2 (1912), vermeld, en met een enigszins gewijzigde
titel door Benjamins in de West-Indische gids (1925/26) en door Brandt Corstius in
Idylle en realiteit (1955).29. Benjamins en Brandt Corstius delen erbij mee, dat ze
naar het werkje gezocht hebben, doch er geen exemplaren van in handen hebben
kunnen krijgen. Uit Van Schevichaven's artikel blijkt duidelijk, dat de auteur het
Biographisch woordenboek der Nederlanden zonder controle gevolgd heeft, zodat
het voor de hand ligt dat alleen de medewerker aan laatstgenoemd woordenboek het
werkje zelf gezien heeft. In de door hem opgegeven bronnen wordt het namelijk niet
vermeld.
4. Waar en wanneer zijn de werken van Post uitgegeven (zowel de oorspronkelijke
als de vertaalde)?
In de literatuur over Post komen namelijk verschillende impressa voor. Zo vindt
men van Mijne kinderlijke traanen als impressum Amsterdam 1792 en Rotterdam
1793; van Gezangen der liefde Amsterdam 1794 en Groningen 1794; van Ontwaakte
zang-lust Amsterdam 1807 en 's-Gravenhage 1807.30.
Daarnaast is er het probleem van het aantal drukken van Posts werken: hierover
bestaat geen overeenstemming. Brandt Corstius vermeldt bijv. als enige dat er van
Het land ‘in korte tijd vijf herdrukken’ verschenen - dus zes drukken in totaal? -,
Van Schevichaven vermeldt vier herdrukken, het Algemeen woordenboek van kunsten
en wetenschappen spreekt over ‘ettelijke’ drukken.31. Soortgelijke meningsverschillen
bestaan er ook over andere werken van Post.
5. Schreef Post een boek over de vrouw van Lavater?
In navolging van C.G. Kaakebeen vermeldt Brandt Corstius, dat Post ‘een
afzonderlijk boek’ gewijd zou hebben aan de vrouw van J.K. Lavater.32. Kaakebeen
duidt het werk aan als: ‘Het beeld van
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eene stille in den lande’. Het wordt verder nergens in de Post-literatuur genoemd en
ook Brandt Corstius geeft geen nadere bijzonderheden. Bestaat het boek, en is Post
de auteur?

Eindnoten:
1. J. Kloos. Noordwijks dichteres E.M. Post. In: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde
van Leiden en Rijnland 8 (1911), p.140-150. [Verder aangeduid als: Kloos Noordwijks dichteres.]
2. H.W. Heuvel. Elisabeth Maria Post 1755-1812. Haar leven en geschriften. Met voorwoord en
aanteekeningen van J.A. Prins. Epe 1913. [Verder aangeduid als: Heuvel EMP.]
3. Zie p. 14.
4. J.C. Brandt Corstius. Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de
ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw. Amsterdam
[1955]. [Verder aangeduid als: Idylle en realiteit.]
Brandt Corstius schreef op p.1-2: ‘Haar persoon en haar werk komen hier niet eens om hun
zelfswil aan de orde. [...] Dit werk bezit ook niet de bedoeling een voorstudie te zijn ten dienste
van een gewenste biografie of van een tekstuitgave.’
5. Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen, voor den beschaafden stand en ten
behoeve des gezelligen levens, onder medewerking van een aantal vaderlandsche geleerden
bijeenverzameld door Gt. Nieuwenhuis. 8 dln. Zutphen 1821-1829. Dl.5 (1825), p.531. [Verder
aangeduid als: Alg.wb. v.k. en w..]
6. J. Koopmans. Elisabeth Maria Post. In: De beweging 10 (1914), III, p.214-215. [Verder
aangeduid als: Koopmans EMP.]
7. Koopmans EMP, p.214-215.
8. Winkler Prins6, dl.15 (1952). In de 7e dr. (Grote Winkler Prins) is deze fout gecorrigeerd.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

Oosthoeks encyclopedie5, dl.12 (1963).
Elisabeth Maria Post. Mijne kinderlijke traanen. Amsterdam 1792, p.29, 68.
[Verder aangeduid als: Mijne kinderlijke traanen.] Koopmans is in 1914 de eerste die dit opmerkt.
S. Hermina Croiset. Een sentimenteel meisje uit de 18e eeuw. In: Elsevier's geillustreerd
maandschrift 15 (1898), p.39-52.
Heuvel EMP, p.10
Koopmans EMP, p.214.
Idylle en realiteit, p.5, 35.
Kalff Handboek, dl. 6, p.136.
Knuvelder Handboek2, dl. 3, p.86. Knuvelder volgt Kalff hierin na.
Elisabeth Maria Post. Voor eenzaamen. Amsterdam 1789, p.195-199; p.259-268. [Verder
aangeduid als: Voor eenzaamen.]
Koopmans EMP, p.215.
Alg. wb. v.k. en w., dl.5, p.531.
Elisabeth Maria Post. Gezangen der liefde. Amsterdam 1794. [Verder aangeduid als: Gezangen
der liefde.] Contact met baronesse Van Lynden blijkt uit de opdracht (* 3 recto en verso) en
met freule Van der Capellen uit p.112-115.
Elisabeth Maria Post. Reinhart, of natuur en godsdienst. 3 dln. Amsterdam 1791-1792. Dl.1, *
recto - * 2 verso. [Verder aangeduid als: Reinhart.]
Mijne kinderlijke traanen, p.79.
Biogr. wb. d. Ned., dl. 15 (1872), p.433. Zie verder punt 3 van de bibliografische problemen.
H.D. B[enjamins]. Oude verdichte verhalen over Guiana. In: West-Indische Gids 7 (1925/1926),
p.20-21. Benjamins was o.a. redacteur van de Encyclopaedie van Nederlandsch-West-Indië
('s-Gravenhage 1914-1917).
Idylle en realiteit, p.23 (in de aant. bij p.16). Bij literatuur- en bronnenonderzoek bleken de
geboortedatum, plaats van studie en eerste standplaats onjuist.

A.N. Paasman, Elisabeth Maria Post

21. Idylle en realiteit, p.2.
22. Js. van Reyn. Elizabeth Maria Post. Een levens- en karakter-beeld. In: Het leeskabinet 1871,
IV, p.218. [Verder aangeduid als: Van Reyn EMP.]
23. Kloos Noordwijks dichteres, p.146-149.
24. Gezangen der liefde, p.141.
25. De oudste bron is de Alphabetische naamlijst van boeken, welke sedert het jaar 1790 tot en met
het jaar 1831, in Noord-Nederland zijn uitgekomen [ ...]. 's-Gravenhage enz. 1832, p.476.
[Verder aangeduid als: Alphab. naamlijst 1790-1831.]
26. De oudste bron is het Alg. wb. v.k. en w., dl.5 (1825), p.533.
27. De oudste bron is het Alg. wb. v.k. en w., dl.5 (1825), p.533.
28. Volgens een fiche in de Centrale Catalogus van de Kon. Bibl. te Den Haag, en volgens M.
Buisman J.Fzn. Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. [ ... ] Amsterdam [1960], p.194
(no. 1091).
29. Biogr. wb. d. Ned., dl. 15 (1872), p.433.
NNBW, dl.2 (1912), k. 1122. H.D. Benjamins. Oude verdichte verhalen over Guiana. (zie aant.
19), p.20.
Idylle en realiteit, p.24 (aant. bij p.17).
30. Werken die Rotterdam 1793 en Groningen 1794 en 's-Gravenhage 1807 geven, zijn o.a. het
Biogr. wb. d. Ned., dl.15, p.432, 433; de le dr. van het Biographisch Woordenboek der Noorden Zuid-Nederlandsche letterkunde (door W.J.A. Huberts, W.A. Elberts en F. Joz. van den
Branden. Deventer 1878); en het NNBW, dl.2, k. 1122.
31. Idylle en realiteit, p.12.
NNBW, dl.2, k. 1122.
Alg. wb. v.k. en w., dl.5, p.533.
32. Idylle en realiteit, p.15.
C.G. Kaakebeen. De invloed der Duitsche letteren op de Nederlandsche [...]. Culemborg 1887,
p.37.

B Het literatuuronderzoek
Het nauwkeurig in chronologische volgorde doornemen van de tot nu toe bekende
literatuur over Post - dezelfde literatuur dus die door voorgaande onderzoekers ook
is gebruikt -, levert reeds de verklaring op van een aantal onjuistheden of van elkaar
tegensprekende gegevens.
a. De geboorteplaats van Post.
De oudste literatuur over Post vermeldt Utrecht als geboorteplaats.33. In 1863 vroeg
J.v.R. in De navorscher naar gegevens over een aantal bekende ‘Vaderlandsche
Vrouwen’, onder wie E.M. Post.34. Eén van de antwoorden kwam van L-F-T. Hij
schreef een aantekening over, die in handschrift stond op een portret van Post dat in
zijn bezit was. In die aantekening zou o.a. staan: ‘geboren te Dordrecht’. Het ligt
voor de hand, dat verkeerd lezen door L-F-T. van een mogelijk onduidelijk
handschrift, de oorzaak van een langdurig misverstand is geworden35., dat (na 1863)
voorkomt bij o.a. Kalff, Te Winkel, Kloos, Heuvel, en in het Nieuw Nederlandsch
biografisch woordenboek, de Winkler Prins en Oosthoeks encyclopedie. De
Dordrechtenaar J. Koopmans liet in 1914 de stadsarchivaris van zijn woonplaats zeer
uitvoerige naspeuringen doen in de Dordtse archieven, zonder dat de gezochte familie
Post gevonden werd. Vervolgens vroeg hij J. Kloos te Noordwijk om inlichtingen.
Deze vond in het ‘Trouwboeck’ van de Ned. Herv. kerk te Noordwijk de
trouwaantekening van J.A. Streso en Didrika Johanna Post (een zuster van Elisabeth
Maria). In deze aantekening werd als geboorteplaats van D.J. Post Utrecht vermeld.
Daarop informeerde hij ten slotte bij het Utrechtse Gemeentearchief; hij kreeg ten
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antwoord, dat Elisabeth Maria ook in Utrecht geboren was: ze was er althans
gedoopt.36.
b. De geboortedatum van Post.
Alle oudere literatuur over Post tot 1914 vermeldt 22 nov. als geboortedatum.37.
Pas na de biografische gegevens van Koopmans ontstond verwarring. Koopmans gaf
namelijk een dubbelzinnige formulering over geboorte en doop: ‘De heer W.C.
Schuylenburg, waarn. Gem.-archivaris [ te Utrecht ], berichtte, dat Elisabeth Maria
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Post inderdaad te Utrecht was geboren, den 26 November, blijkens het doopregister,
in den Dom was gedoopt; [ ...].’38. Natuurlijk kan hier ook sprake van een drukfout
zijn: bijv. zou ‘en’ weggevallen kunnen zijn vóór ‘den 26 November’. Hoe het zij,
Prinsen en Brandt Corstius hebben ‘den 26 November’ kennelijk opgevat als
betrekking hebbende op ‘geboren’.39.
c. De verschillende impressa die van bepaalde werken van Post gegeven worden.
In de literatuur over Post komen voor het eerst afwijkende impressa voor in het
Biographisch woordenboek der Nederlanden dl. 15 (1872); naderhand worden ze in
het Biographisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde, het
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, en in sommige artikelen overgenomen.
De afwijkende gegevens gaan niet terug op bestaande, minder bekende edities (of
issues). De oorzaak van de verschillen ligt in het onjuist gebruik van de Alphabetische
naamlijst van boeken, welke sedert het jaar 1790 tot en met het jaar 1831, in
Noord-Nederland zijn uitgekomen (1832). Hierin worden inderdaad een jaar, plaats
(en uitgever) vermeld zoals het Biographisch woordenboek der Nederlanden die
overnam; bijv. bij Mijne kinderlijke traanen ‘1793. Rotterdam, J. van Gent’, bij
Gezangen der liefde ‘1794. Groningen, R.J. Schierbeek’, etc. Maar de gebruiker van
deze gegevens moet wel weten wat ze betekenen: in ieder geval niet zonder meer
plaats van uitgave met de naam van de uitgever van de betreffende druk. In de
inleiding tot de Alphabetische naamlijst wordt precies opgegeven welke
bijzonderheden per werk afgedrukt zijn: a. de schrijver; b. de titel; c. eventuele
vertaler; d. aantal delen of stukken; e. de platen en kaarten; f. het formaat; g. het jaar
van uitgave; h. ‘De tegenwoordige [1832] eigenaar, of, deze onbekend zijnde, de
laatst bekende’; i. de prijs.40. De plaatsaanduiding heeft derhalve betrekking op de
fondseigenaar in 1832 of de laatst bekende daarvoor. Hiermee is het probleem onder
punt 5 van de bibliografische problemen in feite opgelost.
Een dergelijk misverstand behoeft niet te ontstaan, wanneer men gebruik maakt
van de maandelijkse Naamlijst van Nederduitsche [ook: uitgekomen] boeken, als
mede van Fransche en Latijnsche werken, oratien, dissertatien, konstprenten,
pourtraitten, landkaarten, enz., die van 1794-1809 bij A.B. Saakes te Amsterdam
verscheen, van 1809-1818 bij S. de Visser te Den Haag, en van 1819-1848 bij C.L.
Schleyer te Amsterdam.
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2. De doopaantekening van E.M. Post op 26 nov. 1755. De doop vond plaats in de Utrechtse Domkerk.
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In het literatuuronderzoek is door mij tot hiertoe gebruik gemaakt van de literatuur
die op de gebruikelijke wijze via de handboeken, de biografische woordenboeken,
de encyclopedieën, het Repertorium van Petit, Ruys e.a., Nijhoff's index enz., bij
elkaar gebracht kan worden.41. De hulpmiddelen geven echter niet alle publikaties
waarvan het voor de hand ligt dat ze gegevens bevatten over een historische figuur.
Voortzetting van het onderzoek, 1o. via de strikt genealogische hulpmiddelen, en 2o.
in de plaats- en streekgeschiedenissen leverde veel, soms al vrij lang geleden
gepubliceerd materiaal op dat niet tot de literair-historische studies was
doorgedrongen.
1o. De strikt genealogische literatuur, grotendeels te vinden via het Repertorium
van Van Beresteyn42., geeft tamelijk veel door literatuur-historici tot nu toe niet
gebruikte, informatie ten aanzien van de leemten in de biografie die onder de punten
1-3 genoemd zijn (afstamming en milieu; geboortedatum; gezinssamenstelling).
In het Algemeen Nederlandsch familieblad van 1883/84 vindt men enige summiere,
en weinig samenhangende gegevens over grootvader en grootmoeder Post, en over
hun gezin.43. Verder over Elisabeths broer E.J. Post en zijn vrouw. Tevens blijkt dat
het geslacht van Rotterdamse afkomst is.
Over de familie van moeders kant (Van Romondt) zijn alle genealogische gegevens
te vinden in het Nederland's patriciaat van 1921/22.44. Bij Elisabeths moeder, Maria
Johanna van Romondt. wordt het huwelijk met Evert Post vermeld met de data van:
Everts doop in Rotterdam, het huwelijk te Utrecht, Everts dood te Amerongen, en
zijn functies te Utrecht en Amerongen. Ook de functies van grootvader Van Romondt,
van de ooms en aangetrouwde ooms, van de neven etc. van Elisabeth staan hier
vermeld, zodat ook over het milieu het een en ander valt af te leiden.
De ontbrekende gegevens over de samenstelling van het gezin Post en over de
aangetrouwde kinderen zijn grotendeels gepubliceerd in 1912 en 1915 in De
navorscher. In 1912 verzocht W. Snouckaert van Schauburg om inlichtingen over
dit geslacht Post. Deze werden verstrekt door de bekende genealoog W.M.C. Regt.
In 1915 reageert v.R. op vraag en antwoord uit 1912 met aanvullende gegevens.45.
Vrijwel alle gegevens over geboorte of doop, huwelijk, beroep, overlijden en
begraven, van het gezin Post zijn in deze bijdragen te vinden. Van Elisabeth wordt
22 nov. 1755 als geboorte- en 26 nov. als doopdatum opgegeven.46. Uit de
aantekeningen blijkt bovendien, dat twee zoons studeerden, G.W. Post rechten en
E.J. Post theologie; dat twee dochters met een predikant trouwden, D.J. (met J.A.
Streso) en Elisabeth Maria (met J.L. Overdorp), en één dochter, A.M., met
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een meester in de rechten (J. Cambier).
2o. In de plaats- en streekgeschiedenissen zijn eveneens vele gegevens te vinden
die buiten de gezichtskring van de literatuur-historici bleven, en op grond waarvan
leemtes onder de punten 4-6 grotendeels aangevuld hadden kunnen worden
(moeilijkheden; omzwervingen; onbekend landhuis). Ook over de periodes
doorgebracht in Arnhem, Velp en Noordwijk vindt men in de lokale
geschiedschrijving aanvullende gegevens.
Om met Utrecht te beginnen. In het Jaarboekje van ‘Oud-Utrecht’ verscheen in
1935 een artikel van de chartermeester bij het Rijksarchief in Utrecht, R. van Royen,
over Emminkhuizen-Veenendaal. Hij vermeldt hierin, dat Emminkhuizen de dichteres
E.M. Post gedurende enige jaren toevlucht bood. Hij meent dat dit tussen haar 13e
en 19e jaar het geval was, en wijst in verband hiermee op een onderzoek naar de
familie Post door de heer G. Brinkhuis, medewerker van het Utrechtse
Gemeentearchief.47. Hiermee is voor een deel voorzien in de leemtes 5 en 6.
In het Jaarboekje van ‘Oud-Utrecht’ van 1939 publiceerde Corn. M. de Leur een
artikel over de geschiedenis van het Lucasbolwerk in de stad Utrecht.48. Uit de door
hem geraadpleegde dokumenten blijkt dat Evert Post en Gerrit Post (resp. vader en
oom van Elisabeth) op het Lucasbolwerk een suikerraffinaderij bezaten die op een
gegeven moment failliet verklaard werd. In verband hiermee verloor Evert zijn
posities in de stadsregering. Probleem 4 (moeilijkheden) is hiermee grotendeels
opgelost.
Dat beide artikelen informatie bevatten over Post, is via de registers op de
jaargangen 1924-1953 zonder enige moeite te achterhalen.
Uit literatuur over Arnhem aan het eind van de achttiende eeuw blijken zowel
gegevens over de broer E.J. Post als over Elisabeth zelf. In Eijsink's studie over
Restauratie en revolutie in Arnhem wordt de aandacht gevestigd op de rol die E.J.
Post heeft gespeeld bij de oprichting van het genootschap ‘Prodesse conamur’ (juist
in de tijd dat Elisabeth Maria in Arnhem verbleef!), en in de werken van H.W. van
Tricht en Wouter Nijhoff over het Arnhemse uitgeversgeslacht Nijhoff, op de
contacten die tussen de families Post en Nijhoff hebben bestaan.49. In een bijlage
waarin Van Tricht de personen opsomt die in het album amicorum van Jacoba Maria
Nijhoff geschreven hebben, treft men ook de naam van (een) E.M. Post aan.
Enige gegevens over de Velper tijd zijn te vinden in de publikaties over Velp en
omstreken door de journalist-historicus H. Kerkkamp, vooral in diens Kasteel Biljoen
en daar rondom.50. Onder meer vermeldt hij het feit dat Elisabeth Post en haar
echtgenoot in het z.g.
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Gastenboek van het landgoed Beekhuizen hun naam en een inscriptie geschreven
hebben.
Over de Noordwijkse tijd bevat het werk van J. Kloos, Noordwijk in den loop der
eeuwen (Noordwijk 1928), aanvullende gegevens, vooral over de werkzaamheden
van J.L. Overdorp; voorts over Elisabeths zwager J.A. Streso, en Overdorps vriend
en voorganger J. Scharp.
De lokaal- en regionaal-historische publikaties zijn te vinden via een groot aantal
bibliografische hulpmiddelen waarvan de Handleiding door W. Jappe Alberts en
A.G. van der Steur de belangrijkste introduceert.51.
Een dikwijls vruchtbare benaderingswijze bij een bio-bibliografisch onderzoek, is
voorts het onderzoek vanuit de relaties. In het geval Post betekent dit een meer dan
alleen oriënterend literatuur- (en naderhand ook archief-) onderzoek naar haar
familieleden en kennissen, met name naar J.A. Streso, J. Cambier, Ah. van den Berg,
J. Scharp, Petronella van Alphen, Cornelia Mill, Margriet van Essen-van Haeften,
Francina van Spaen, Charlotte van der Capellen, Anna Rauwenhoff, en Betje Wolff
en Aagje Deken.
In het geval Wolff en Deken levert een dergelijke benadering twee gepubliceerde
brieven van Betje en Aagje op, waarin iets over Elisabeth en haar man gezegd wordt.
Deze brieven waren enkele Post-onderzoekers overigens reeds bekend.52.
Bij het onderzoek naar Margriet van Essen-van Haeften bleek dat evenals deze
Barneveldse dichteres, Elisabeth Maria Post honorair lid geweest is van het Haagse
dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’.53. Dit gegeven was in de
Post-literatuur niet bekend.
Nog niet vermeld, maar van groot belang, is voorts het doornemen op
bio-bibliografische gegevens van de belangrijkste tijdschriften en andere periodieke
publikaties ten tijde van Posts leven (vooral in de periode dat ze schreef): de Nieuw
Nederlandsche jaarboeken, de Boekzaal der geleerde wereld, de Vaderlandsche
letter-oefeningen, het Magazijn van wetenschap konst en smaak, het Taal- dicht- en
letterkundig magazijn, de Bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak, De recensent,
ook der recensenten, de Algemene konst- en letterbode, en de Jaarboeken der
wetenschappen en kunsten. Men vindt hier (wat Post betreft) voornamelijk recensies
en soms verdere gegevens (aankondigingen en mededelingen). In de Boekzaal zijn
de rubrieken ‘Academie-, school- en kerk-nieuws’ van grote betekenis. Zij geven
gedetailleerde informatie over studie en kerkelijke carrière.
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Examens, beroepingen, en soortgelijke gegevens, betreffende Overdorp, Elisabeths
broers, zwagers, en haar vrienden, zijn hier (grotendeels zelfs via registers) vindbaar.
Wat Overdorp betreft, blijkt uit de Boekzaal onder meer, dat hij in Doetinchem
de Latijnse school bezocht. Hij werd proponent van de classis Leiden en
Neder-Rijnland na een studie aan de Leidse hogeschool - en niet aan de Harderwijker
zoals Brandt Corstius meedeelt. De Boekzaal noemt als zijn eerste standplaats
Sassenheim, Noordwijk-Binnen als de tweede. Volgens Brandt Corstius zou
Noordwijk de eerste zijn.54. Het Album studiosorum van Leiden bevestigt dat Overdorp
in Leiden studeerde; de studentenlijst van de Gelderse hogeschool vermeldt hem
niet.55. In de reeds genoemde lokale geschiedenis van Noordwijk wordt eveneens
Sassenheim als eerste standplaats opgegeven.
Een onuitgegeven standaardwerk over de Nederlandse predikanten is de Naamlijst
der predikanten door W.M.C. Regt, ook bekend onder de naam ‘predikantenlijsten’.
Het 25-delige werk in handschrift bevindt zich op het Centraal Bureau voor
Genealogie (CBG) in Den Haag en bevat een overvloed aan gegevens gerangschikt
volgens provincie en daarbinnen per kerkelijke gemeente. De kerkelijke loopbaan
van J.L. Overdorp, E.J. Post, J.A. Streso valt hieruit moeiteloos en betrouwbaar te
reconstrueren.
Bij een systematisch bio-bibliografisch onderzoek mag men De navorscher (met
de aanvankelijke, veelzeggende ondertitel: ‘Een middel tot gedachtenwisseling en
letterkundig verkeer tusschen allen, die iets weten, iets te vragen hebben, of iets
kunnen oplossen.’) niet onaangesproken laten. Raadpleging via de jaarregisters
leverde behalve een aantal reeds bekende plaatsen waar over Post iets gevraagd of
meegedeeld wordt, ook enige onbekende plaatsen op. In een geval (1881) wordt aan
E.M. Post een condoleancegedicht toegeschreven dat reeds uit 1780 zou dateren, en
dat aan Cornelia Elisabeth Mill gericht zou zijn bij de dood (op 3 aug. 1780) van
haar zuster Susanna Maria Harscamp, geboren Mill. A.J.C. Kremer vermeldt het
‘troostwoord’ als een gedichtje van vier regels. Posts gedicht zou met een aantal
andere troost- en lijkgedichten verzameld zijn in een bundeltje dat in druk verschenen
is.56. Kremer noemt echter geen titel en vindplaats. Deze vermelding roept natuurlijk
het probleem op, of zo'n gedicht werkelijk verschenen is - nergens in de Post-literatuur
wordt er melding van gemaakt -, en of er zich ergens een exemplaar bevindt.
Voor het bibliografisch onderzoek dienen behalve de eind-acht-
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tiende- en begin-negentiende-eeuwse recenserende tijdschriften, ook de algemene
Nederlandse bibliografieën, en gedrukte catalogi van belangrijke verzamelingen
geraadpleegd te worden. Dit levert in ieder geval één geheel nieuw gegeven op.
Volgens de General catalogue of printed books van het British Museum, dl. 193
(1963), bezit deze bibliotheek een Duitse vertaling van Reinhart, onder de titel
Reinhard oder Natur und Gottesverehrung (1799-1800).57. Deze vertaling is in de
Post-literatuur tot nu toe onbekend gebleven.
Last but not least: van de gegevens die te putten zijn uit de werken van Post en
Overdorp zelf (uit inleidingen, voorwoorden, voetnoten, colofons e.d.) is zeker nog
geen optimaal gebruik gemaakt. De werken van Overdorp bleven tot nu toe vrijwel
geheel buiten beschouwing.
Uit de meeste voorwoorden tot Posts werken kan bovendien de mate van het
autobiografische (of van het ‘autopsychografische’) van het werk bepaald worden:
Post zelf stelt dit onderwerp in vrijwel alle werken meer of minder terloops aan de
orde. Een en ander is van groot belang om te weten in hoeverre men aan de teksten
bio-bibliografische gegevens kan ontlenen.
Het land en Reinhart zijn relatief gezien nog het meest van fictionele aard;
weliswaar zijn er ervaringen van Elisabeth Maria en van H.H. Post in verwerkt, maar
deze werken zijn (ook volgens de schrijfster) zeker niet autobiografisch te noemen.
Wel ‘autopsychografisch’: haar ‘gevoelens en denkbeelden’ worden er in uitgedrukt.
Dit laatste geschiedt vooral via de hoofdfiguren Emilia en Reinhart.58.
Het laatste gedeelte van Voor eenzaamen (nl. Gedachtenis) en Mijne kinderlijke
traanen zijn strikt autobiografische gelegenheidsliteratuur.59. Van de daarin
aangeboden feiten kan men zonder meer gebruik maken, mits men in geval van
karaktertekening e.d. rekening houdt met enige idealisering. In Het waare genot des
levens worden Posts opvattingen en gedachten over allerlei godsdienstige, sociale,
pedagogische en andere onderwerpen door ‘gefigureerde personen’ uitgedrukt.60. De
teksten in Voor eenzaamen variëren tussen autopsychografisch en -biografisch; enige
teksten, vooral die over de broer(s), werden door de schrijfster naderhand als een
‘famille-geval’ betiteld.61. Aan het eind van het belangrijke prozafragment Melide
wordt gezegd, dat sommige lotgevallen van Melide overeenkomsten vertonen met
die van de schrijfster - hetgeen in hoge mate het geval bleek.62. In de Gezangen der
liefde is de ik gelijk aan Elisabeth (Elize); de geliefde wordt met name genoemd:
Overdorp. Ook de andere eigennamen en bezongen voorvallen etc. behoren tot de
realiteit van
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Posts leven. Ontwaakte zang-lust wil de ervaringen van de dichteres geven uit de
jaren 1794-1807.63.
Vanzelfsprekend blijft de grootste voorzichtigheid geboden bij het hanteren van
uit autobiografisch werk verkregen gegevens!
Over het algemeen geeft de nieuw gevonden secondaire literatuur, zowel de
genealogische als de lokaal-historische, weinig bewijzen voor de vermelde gegevens,
maar die zijn nu wel makkelijker bij elkaar te brengen, omdat de onderzoeker nu
althans weet wààr, in de archieven van welke plaatsen en provincies, of in welke
bibliotheken, hij ze zoeken moet.

Eindnoten:
33. In chronologische volgorde:
N.G. van Kampen. Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden
[...]. 3 dln. 's Gravenhage en Delft 1821-1826. Dl.2 (1822), p.493.
Alg. wb. v.k. en w., dl. 5 (1825), p.531.
Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving [...]. Aanvankelijk zamengesteld door
P.G. Witsen Geysbeek en na diens overlijden vervolgd door eene vereeniging van vaderlandsche
geleerden. 6 dln. Amsterdam 1836-1861. Dl. 3 (1847), p.2098.
J.C. Kobus en W. de Rivecourt. Beknopt biographisch handwoordenboek van Nederland [...].
3 dln. Zutphen 1854-1861. Dl. 2 (1857), p.565.
34. De navorscher 13 (1863), p.78. Antwoorden betreffende Post vindt men op p.134, 135, 165,
166, 259 en 325. Is J.v.R. mogelijk Js. van Reyn, de auteur van een artikel over Post in 1871
(zie aant. 22)? In dat geval heeft hij de onjuiste geboorteplaats die L-F-T. gaf, niet overgenomen.
35. De navorscher 13 (1863), p.165, 166. Men moet echter een slag om de arm houden: ook voor
1863 komt Dordrecht voor, nl. in H. Verwoert. Handwoordenboek der vaderlandsche
geschiedenis [...]. 2 dln. Nijmegen 1851. Dl.2, p.123. L-F-T. kende dit werk. Het is dus ook
mogelijk dat op het portret gegevens gestaan hebben ontleend aan de minder nauwkeurige
Verwoert, maar dit is gezien het grote verschil tussen de tekst op het portret en die van Verwoert
niet waarschijnlijk. L-F-T. meent terecht dat de aant. aan L.G. Visscher (Leiddraad tot de
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Utrecht 1857, p.113) ontleend is.
De latere literatuurhistorici die Dordrecht als geboorteplaats noemen, geven voorts geen blijk
Verwoert's Handwoordenboek geraadpleegd te hebben.
36. Koopmans EMP, p. 213-214. In hetzelfde Trou-boeck zou Kloos overigens ook de
huwelijksaantekening van E.M. Post met ds. J.L. Overdorp hebben kunnen aantreffen, met de
vermelding bij Post: ‘geboren te Utrecht en woonende te Velp.’ (Alg. R.A. Den Haag; DTB
Noordwijk, inv. nr. 2).
37. Wel komen onjuiste jaartallen voor. N.G. van Kampen (zie aant. 33) geeft 1756. In het Biogr.
wb. d. Ned. staat 1735; blijkens de rest van het artikel (waarin het overlijden in 1812 op 57-jarige
leeftijd gegeven wordt) waarschijnlijk als gevolg van een zetfout.
In de 1e druk van het Biographisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde
(zie aant. 30) is dit jaartal 1735 zonder meer overgenomen. In de 2e druk (door J.G. Frederiks
en F. Jos. van den Branden. Amsterdam [1888-1891] is deze fout hersteld, maar zijn er in het
veel uitvoeriger lemma over Post enkele nieuwe fouten geslopen, o.a. Dordrecht als
geboorteplaats!
38. Koopmans EMP, p.214.
39. Prinsen Handboek3, p.514.
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Idylle en realiteit, p.5 en p.23. Op p.23 schrijft Brandt Corstius: ‘Koopmans' onderzoek in het
Gemeente-archief te Utrecht en van het doopregister van de Domkerk aldaar toonde aan dat de
schrijfster op 26 november 1755 te Utrecht was geboren.’
Alphab. naamlijst 1790-1831, p.IV, V. De afwijkingen betreffen de plaats van uitgave, niet het
jaar. In het geval van Mijne kinderlijke traanen komt het verschil in jaartal (1792 of 1793) op
rekening van een vergissing in de Alphab. naamlijst. Door verkeerd gebruik van de Alphab.
naamlijst is al menig ‘ghost’ in de lit. gesch. verschenen.
Men vindt deze hulpmiddelen, voorzien van ‘gebruiksaanwijzingen’ in en via het Vermakelijk
bibliografisch ganzenbord (door A.M.J. van Buuren, W.P. Gerritsen en A.N. Paasman. Groningen
1971). Zie ook aant. 51.
E.A. van Beresteyn. Genealogisch repertorium. 2 dln. 's-Gravenhage 1948-1962. Een nieuwe
druk, herz. en tot 1 jan. 1970 bijgew. door H.L. Kruimel, verscheen in 1972.
Algemeen Nederlandsch familieblad 1883/1884, no. 23, 24, 29. Deze nauwelijks samenhangende
aantekeningen over het geslacht Post zijn van de hand van J.H.S. Elisabeths grootouders en
hun gezin worden genoemd in no. 24, p.2 kolom b; haar broer en schoonzuster in no.29, p.5
kolom b. Pas nà het archiefonderzoek kon ik vaststellen, dat in no. 23, p.2, Elisabeths
overgrootouders genoemd worden.
Nederland's patriciaat 12 (1921/1922), p.253-288 (in het bijz. p.268-269). Van Elisabeths
grootouders van moeders kant, Diederik van Romondt en Elisabeth Waterman, staan tussen p.
268 en 269 de portretten afgebeeld. Het familiewapen van Van Romondt vindt men op p.253.
De vraag staat in De navorscher 61 (1912), p.408-409. Het antwoord in dezelfde jaargang
p.476-477. De reactie van v.R. volgde in De navorscher 64 (1915), p.126. In jaargang 61, p.408
vindt men een beschrijving van het familiewapen van Post.
De navorscher 61 (1912), p.408.
Al deze biogr. gegevens waren dus grotendeels bekend voordat het boekje van Heuvel, en de
artikelen van Kalff, Koopmans, Prinsen, het handboek van Prinsen, de betreffende delen uit het
handboek van Te Winkel, en het NNWB verschenen - die er echter geen van alle mee op de
hoogte waren. Hetzelfde geldt uiteraard voor de latere publikaties over Post.
R. van Royen. Emmikhuizen-Venendaal. In: Jaarboekje van ‘Oud-Utrecht’ 1935, p.125-154
(in het bijz. p.153-154). De gegevens over Post zijn onnauwkeurig en onvolledig overgenomen
door J.D.M. Bardet in de herdruk van J.R. Clifford Kocq van Breugel: Kastelenboek provincie
Utrecht. (Herz. en uitgebr. door J.D.M. Bardet. Utrecht 1966, p.69-70.) Bardet vermeldt 1790
als de tijd dat Post op Emminkhuizen verbleef, doch dit onjuiste jaartal noemt van Royen niet.
Het bedoelde onderzoek van G. Brinkhuis vond zijn neerslag in de rijkgedocumenteerde (helaas
niet gepubliceerde) Aantekeningen betreffende de Utrechtse vroedschap 1618-1795, in de vorm
van genealogische kwartierstaten. [Verder aangeduid als: Brinkhuis Aantekeningen.]
Corn. M. de Leur. Het Lucasbolwerk. In: Jaarboekje van ‘Oud-Utrecht’ 1939, p.119-151. Over
Evert Post p. 129-131.
Th.N. Eijsink. Restauratie en revolutie in Arnhem. 1 Juli 1787-6 mei 1795. Arnhem 1967.
Bijdragen tot de geschiedenis van Arnhem, 2. H.W. v[an] T[richt]. Het Arnhemsche geslacht
Nijhoff. Geschiedenis en genealogie. 's-Gravenhage 1931. (Zie p. 168 voor de vermelding van
de inscriptie.)
W[outer] N[ijhoff]. De, Arnhemsche boekverkoopers en uitgevers Nijhoff. Geschiedenis en
bibliographie. 's-Gravenhage 1934.
H. Kerkkamp. Kasteel Biljoen en daar rondom. Broekerhave-Biljoen, Over- en Nederhagen en
Beekhuizen te Velp (Gld.). Z.p. 1964. Uitg. v.d. Oudheidk. Kring Rhenen-Rozendaal.
Over Post: zie p. 105, 106. Door schriftelijk contact met H. Kerkkamp te Velp en met de
secretaris van de Oudheidkundige kring ‘Rhenen-Rozendaal’ (de heer E.J. Kruijswijk Jansen
te Dieren) kon ik een artikel van Kerkkamp in de Arnhemsche courant van 6 en 7 juni 1947
achterhalen: Elisabeth Post een Velps dichteres. Naast vele onjuistheden, bevat het enige nieuwe
gegevens over de huisvesting van Post te Velp. De andere publikaties van Kerkkamp over Velp
en Rozendaal vermelden Post niet.
W. Jappe Alberts en A.G. van der Steur. Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale
geschiedenis. Bussum 1968. Fibula 32.
De belangrijkste hulpmiddelen zijn: H. de Buck. Bibliografie der geschiedenis van Nederland.
M.m.v. E.M. Smit. Leiden 1968. (In het bijz. hfdst. 7: ‘Gewestelijke en plaatselijke
geschiedenis’.)
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Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in
tijdschriften en mengelwerken tot op 1939 verschenen. Bew. d.L.D. Petit en H.J.A. Ruys. 5 dln.
Leiden 1907-1953. Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis
van Nederland verschenen in [1940-...]. Bew. door A. Gast, N.B. Tenhaeff, J. Brok-Ten Broek
e.a. Leiden 1943 - ....
Nijhoff's Index op Nederlandse en Vlaamse periodieken. 's-Gravenhage 1909-1971.
Boeken en tijdschriftartikelen betreffende plaatsen en beroepen. In: E.A. van Beresteyn.
Genealogisch repertorium (zie aant. 42), dl. 1 (1948), p.11-56.
Plaatsbeschrijvingen van vóór 1800 vindt men via W. Nijhoff. Bibliographie van
Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw. 2e dr., bewerkt en
aangevuld door F.W.D.C.A. van Hattum. 's-Gravenhage 1953. Bijdr. tot eene Ned. Bibliogr.
Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van Joh. Dyserinck. 's-Gravenhage
1904, p.231-232 en 354-355.
Post komt voor in de ledenlijst van 1789 - dus één jaar na de publikatie van Het land! -, die
werd afgedrukt in de Proeven van poëtische mengelstoffen (dl. 12. Leyden 1789).
Idylle en realiteit, p. 8, 23. Overdorps schoolbezoek in Doetinchem blijkt uit de Boekzaal 1779,
II, p.494; zijn proponentsexamen uit de Boekzaal 1787, I, 204. De bevestiging in resp.
Sassenheim en Noordwijk-Binnen uit de Boekzaal 1787, II, p.210, 455, 475; 1789, II, p. 192,
326.
Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1875 [...]. Hagae comitum 1875. Kolom
1133.
A.J.C. Kremer. Nederlandsche dichteressen. Oosterdijk. Mill. In: De navorscher 31 (1881),
p.277-278.
Reinhard oder Natur und Gottesverehrung. Aus dem holländischen übersetzt von Philipp
Rosenmüller. 3 Thle. Weissenfels und Leipzig, Friedrich Severin und Comp., 1799-1800. Er
zijn slechts 2 dln. bekend. Het Ned. origineel heeft 3 dln. De catalogus vermeldt dat het
exemplaar onvolledig is: ‘Imperfect; wanting Thl. 3.’ (British Museum General Catalogue of
Printed Books. Photolithographic edition to 1955. 263 dln. London 1959-1963. Dl. 193 (1963),
kolom 747).
Brandt Corstius veronderstelt een zeer hoge mate van identificatie tussen Post en haar
romanfiguren: ‘Reinhart in de West is de travestie van Elisabeth Maria Post op de Veluwe.
Emilia op Zorgenvrij is de gevoelige schrijfster in de levensomstandigheden, die zij zich het
liefste wenst.’ (Idylle en realiteit, p. 3, 4). Post schreef zelf in een voorwoord tot Reinhart, dat
ze met Emilia niet haar zelf bedoelde, ‘maar alleen een meisjen tekende, zoo als ik weezen
wilde, en dat in gevoelens en denkbeelden met mij overeenstemde’ (Reinhart, blad *3 verso).
Volgens Koopmans is Reinhart haar ‘geidealiseerde broer’ (EMP, p.170), maar een tot nu toe
onbekende brief van Post aan Charlotte van der Capellen stelt Brandt Corstius meer in het gelijk.
Post schreef: ‘want daar ik hem [Reinhart] gaerne natuurlyk tekende heb ik my geheel in zyne
plaats gesteld [...]’ (R.A. Arnhem; Archief Van der Capellen, inv.nr. 424).
In Gedachtenis (Voor eenzaamen, p.289-328) worden leven en sterven van Elisabeths vader,
in Mijne kinderlijke traanen van Elisabeths moeder herdacht.
Elisabeth Maria Overdorp geboren Post. Het waare genot des levens. In brieven. Amsterdam
1796, blad [*6] verso, [*7] recto. [Verder aangeduid als: Het waare genot.]
Reinhart, blad *3 recto.
Voor eenzaamen, p.268.
Ontwaakte zang-lust, p.2. Blijkens het voorwoord bedoelt Post met ‘al de jaren die ik zweeg’
de jaren na de Gezangen der liefde (1794).

C Het archief- en bibliotheekonderzoek
In dit deel van het onderzoek heb ik de nog opengebleven problemen trachten op te
lossen en bovendien de bewijzen gezocht van de uit de literatuur bekende, doch niet
verantwoorde gegevens. Het archiefonderzoek is het noodzakelijk sluitstuk na het
literatuuronderzoek. Fouten, onduidelijkheden en onnauwkeurigheden in de secondaire
literatuur konden dankzij het archiefonderzoek verbeterd en opgehelderd worden.
Bij wijze van voorbeeld zou ik twee gevallen willen noemen: in bepaalde
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genealogische literatuur wordt Amersfoort als geboorteplaats van Elisabeths vader
genoemd in plaats van het bij archiefonderzoek eenvoudig aantoonbare Rotterdam;64.
in alle desbetreffende genealogische literatuur wordt als overlijdensdatum van
Elisabeths moeder opgegeven 28 juni 1792 in plaats van 25 juni 1792.65.
De niet of nauwelijks door bronnen of vindplaatsen verantwoorde gegevens uit
de secondaire literatuur bieden, zoals gezegd, de aanknopingspunten voor de
onderzoeker, wààr het onderzoek voort te zetten.

1. Het archiefonderzoek66.
Bij de korte bespreking van het verrichte archiefonderzoek zou ik de volgorde van
de in A (Stand van zaken bij het begin van het onderzoek) gestelde problemen zoveel
mogelijk willen aanhouden. Vermeld dient te worden dat ik in de loop van mijn
systematisch opge-
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3. De grafsteen van E.M. Post op het Rauwenhoff-familiekerkhof in de bossen bij Tongeren (gem.
Epe).
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zet onderzoek, inzage kreeg in aantekeningen in handschrift over Evert Post door G.
Brinkhuis. Hiernaar werd namelijk in een noot van een artikel uit 1935 in het
Jaarboekje van ‘Oud-Utrecht’ verwezen. Dankzij het Gemeentearchief te Utrecht
kon ik met de heer Brinkhuis in contact treden.67. Diens Aantekeningen betreffende
de Utrechtse vroedschap 1618-1795; in de vorm van genealogische kwartierstaten
zijn niet gepubliceerd; ze bevatten een rijke documentatie, waaraan ik voorzover het
Post in de Utrechtse tijd betreft, bij het verdere archiefonderzoek grote steun heb
gehad.

1. Afstamming en milieu.
Uit de literatuur was bekend dat de familie Post uit Rotterdam stamde. Een onderzoek
op het Gemeentearchief aldaar via de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB)
bevestigde dat. Met het opzetten van een stamboom ben ik niet verder teruggegaan
dan tot en met de overgrootouders van Elisabeth. Uit de trouw- en begraafboeken
blijken bovendien de beroepen van de voorouders: de grootvader was koopman, de
overgrootvader notaris.
Op het Gemeentearchief te Utrecht blijkt uit het trouwboek dat Evert Post en Maria
J. van Romondt aldaar in 1745 huwden. Volgens het Poorterboek had E. Post zich
in 1744 in de stad gevestigd. Zowel uit de huwelijksaantekening als uit de Namen
der lidmaten van de Gereformeerde kerk blijkt, dat E. Post uit Den Haag kwam.
Onderzoek op het Gemeentearchief te Den Haag wees uit dat Evert van 1738-1744
in deze plaats als notaris werkzaam was. Zijn functies in Utrecht blijken uit de
Vroedschapsresoluties (doorgenomen 1755-1770), terwijl ze eveneens met uitvoerige
vermelding van alle commissiefuncties e.d. afgedrukt werden in de Utrechtsche
Naamwyser en eenmaal per jaar in de Utrechtsche courant.

2. De geboortedatum.
In het Gemeentearchief te Utrecht wordt in het Doopboek de doop van Elisabeth
Maria vermeld op 26 nov. 1755. Een bevestiging van de geboortedatum (22 nov.)
was hier niet te vinden. Als min of meer officiële bevestiging kan men de inscriptie
op de grafsteen van Elisabeth op het familiekerkhof van de Rauwenhoffs te Tongeren
(Gld.) beschouwen: ‘GEBOREN 22 NOVEMBER 1755’(zie afb. 3).

3. De samenstelling van het gezin Post.
In het Register van de gedoopten op het Gemeentearchief te Utrecht worden de
doopdata vermeld van 9 kinderen van Evert Post en Maria J. van Romondt: Adriana
Maria gedoopt 11 febr. 1746, Diederik Johan 11 Juli 1747, Gerrit Willem 9 april
1749, Nicolaas Jacobus 17 dec. 1751, Hermanus Hillebertus 1 jan. 1754, Elisabeth
Maria 26
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nov. 1755, Evert Johan 18 nov. 1757, Johanna Cornelia 26 aug. 1762, Didrika Johanna
18 maart 1764. Volgens het Register van overledenen werden er vier in de Domkerk
begraven; hun sterfdata zijn: Diederik Johan 7 aug. 1751, Nicolaas Jacob 11 juni
1757, Johanna Cornelia 12 nov. 1762 en Adriana 4 maart 1773. Het laatste kind,
Adriana, komt niet voor onder de gedoopten te Utrecht. In het Register van
overledenen staat achter de naam vermeld: ‘overleden te Emminkhuizen’. Deze
vermelding maakte een onderzoek noodzakelijk in de eventuele DTB-archivalia van
de kerkelijke gemeente waartoe Emminkhuizen behoorde, nl. van Renswoude. Het
doornemen op het Rijksarchief te Utrecht van het Doopregister der Gereformeerde
gemeente Renswoude bracht aan het licht, dat hier bedoeld moet zijn het begraven
van de zoon Adriaan (niet Adriana), geboren 9 febr. 1772 te Renswoude. Dit gegeven
is bovendien van belang voor probleem 5 (omzwervingen) en 6 (landhuis).

4. Moeilijkheden.
De financiële moeilijkheden van Evert Post, waarover Corn. M. de Leur geschreven
heeft,68. kunnen precies nagegaan worden aan de hand van bescheiden die De Leur
noemt en een aantal andere archivalia. De belangrijkste bron vormen de
Vroedschapsresoluties (Gemeentearchief Utrecht). De meest informatieve zijn die
van resp. 19 okt. 1767, waaruit blijkt dat E. Post om het kameraarschap te kunnen
uitoefenen de helft van de aan hem en aan zijn broer toebehorende suikerraffinaderij
als borgtocht heeft moeten stellen, en die van 10, 12, 18 en 22 maart 1768, waaruit
blijkt dat de suikerraffinaderij niet langer als borgtocht gebruikt kon worden omdat
de schulden niet meer te betalen waren. De notulen van 18 maart bevatten bovendien
de inhoud van een brief van Willem V aan de Vroedschap waarin deze zo spoedig
mogelijk Adriaen Hendrik Eijck in plaats van Post wil doen aanstellen; verder de
inhoud van een brief van Post waarin deze zijn kameraarsfunctie ter beschikking
stelt. Uit de Vroedschapsresoluties van 21 sept. 1768 blijkt dat de Vroedschap Evert
Post nog wel opnieuw voordroeg als Raad, maar blijkens de notulen van 12 okt. 1768
heeft Willem V deze voordracht niet goedgekeurd.
Hoe slecht het gezin er in materiële zin voorstond, kan afgeleid worden uit een
voor de schout gesloten contract (van 19 april 1768), waarin beschreven staat welke
meubilaire goederen, huishoudelijke artikelen e.d. mr. J.L. van Romondt, zwager
van Post, en vrouwe Eva P. Clotterbooke, huisvrouw van de theologisch hoogleraar
Albertus Voget, aan de familie leende - men was kennelijk alles kwijt.69.

5. Omzwervingen.
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Een voortreffelijk hulpmiddel om een ‘verdwenen’ (protestantse) familie in de 18e
eeuw terug te vinden, kunnen de lidmatenlijsten van haar kerk zijn. De lidmatenlijsten
van de Gereformeerde kerk, waartoe de familie Post behoorde, vermelden namelijk
dikwijls behalve de naam van een lidmaat, in margine de datum van binnenkomst in
de kerkelijke gemeente en van vertrek naar een andere gemeente, plus de plaatsen
vanwaar men komt en waarheen men gaat: ‘met attestatie van ...’, of, ‘met attestatie
naar ...’. Wel moet men er rekening mee houden dat deze lijsten niet altijd nauwkeurig
bijgehouden werden en niet alle bewaard zijn gebleven. Soms is er een apart
lidmatenboek, soms staan de aantekeningen in één band met de handelingen van de
kerkenraad, of met DTB-aantekeningen.70.
In het geval van de familie Post hebben we twee kansen; met zekerheid is bekend,
dat de onbekende omzwervingen in Utrecht begonnen zijn en in Arnhem geëindigd.
We kunnen daarom uitgaan a. van de Utrechtse lijsten en vooruit werken, of b. van
de Arnhemse lijsten en achteruit werken. Werkwijze a leverde geen resultaten op, b
wel.
Het Boek der ledematen van Arnhem vermeldt onder 1788, dat met attestatie
ingekomen zijn Maria Johanna van Romondt, Adriana Maria, Elisabeth Maria en
Diderika Johanna Post, uit: Amerongen. Het Lidmaten-boek van Amerongen maakt
melding van hun vertrek naar Arnhem op 5-2-1788, (in margine van de ‘Naamlijst
1777’). De binnenkomst met attestatie van Evert Post, Maria Johanna van Romondt
en van Adriana Maria, staat onder mei 1773, en wel uit: Renswoude.
In de lidmatenlijsten van Renswoude, opgenomen bij Kerkeraadsvergaderingen,
wordt hun vertrek niet vermeld, maar wel hun aankomst in april 1770. Maria Johanna
van Romondt en Adriana Maria Post komen met attestatie uit: Jutphaas. Voor Evert
Post kwam er een aparte bevestiging van zijn lidmaatschap uit Utrecht. Evert Post
is kennelijk niet in Jutphaas geweest. Dit is in overeenstemming met de gegevens in
het Lidmaat-boek van Jutphaas. Hierin is na mei 1768 alleen de komst van Maria
Johanna van Romondt en Adriana Maria Post genoteerd, met attestatie uit: Utrecht.
Het vertrek naar Renswoude is ook in margine vermeld, zonder aanduiding van de
datum.
Moeder en kinderen (vrijwel zeker: A.M., H.H., E.M., E.J. en D.J.) trokken dus
van Utrecht naar Jutphaas, en naderhand vandaar naar Renswoude waar zich vader
Post bij hen voegde. Het gezin verhuisde daarna naar Amerongen, en na de dood van
de vader trokken moeder
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en drie dochters (A.M., E.M. en D.J.) naar Arnhem. Dat aanvankelijk niet alle
kinderen die meereisden vermeld stonden, hing van hun leeftijd af: alleen zij die
reeds als lidmaat aangenomen waren, werden genoemd; over het algemeen werd
men aangenomen na zijn zestiende jaar. Volgens de lidmatenlijsten werd Adriana
Maria lidmaat in Utrecht op 11 jan. 1763 (bijna 17 jaar). De andere kinderen werden
aangenomen in Amerongen; Elisabeth Maria op 7 juni 1773 (ruim 17 jaar), Hermanus
Hillebertus en Evert Johan op 23 juli 1773 (resp. ruim 19 en 15 jaar) en Didrika
Johanna op 20 maart 1782 (18 jaar).
Eén naam ontbreekt in de tijd van de omzwervingen, die van Gerrit Willem Post.
Hij had op 7 okt. 1766 in Utrecht belijdenis gedaan en zou daarom zeker als nieuw
binnengekomen lidmaat in Jutphaas of Renswoude ingeschreven zijn. Hij heeft de
omzwervingen kennelijk niet meegemaakt. Blijkens bepaalde genealogische literatuur
is hij op 26 februari 1769 overleden.71. G. Brinkhuis meent, dat hij ‘de jongeling uwer
hope’ (van Evert Post) was, ‘die in den bloei des levens werd weggerukt, en van het
vreemde strand, waar het ongeluk hem henen voerde, u zijn laatste groet niet kon
doen hooren’, over wie in het autobiografische Gedachtenis (in Voor eenzaamen)
gesproken wordt.72. Wanneer we dit autobiografische gegeven vergelijken met het
grotendeels autobiografische gegeven in Melide uit dezelfde bundel, waarin sprake
is van een broer die uit kinder- en broederliefde ‘naar het Batavische strand’ reisde,
maar niet aankwam omdat de golven zijn graf werden,73. dan kunnen we met veel
restrictie opperen, dat Gerrit Willem Post om zijn familie te steunen in het moeilijke
jaar 1768 naar Indië vertrok, maar onderweg is omgekomen - mogelijk op 26 febr.
1769. Alleen vertrok G.W. Post niet zoals de hoofdpersoon in Melide van een buiten;
hij moet blijkens het ontbreken van zijn naam in de lidmatenlijsten van Jutphaas en
Renswoude, vanuit Utrecht vetrokken zijn.
De enige mogelijkheid om d.m.v. archivalia de reis van G.W. Post te reconstrueren,
bleek het doornemen van de monsterrollen van 1768 en 1769 op het Algemeen
Rijksarchief. Ik trof Gerrit Post in de monsterrollen van de Rotterdamse kamer, nl.
in het Principaal groot-boek van het schip ‘Den Tempel’. Het schip zeilde op 28
september 1768 uit, met als reisdoel Batavia en China. Gerrit maakte de reis als
‘Adsistent in dienst van den Ed. Nederlandsche O.I. Compe’. Aan boord trad Gerrit
Post op als notaris; hij maakte testamenten voor de schepelingen. Hij overleed
inderdaad op 26 febr. 1769. Zijn talrijke reis- en uitrustingsgoederen werden aan
boord verkocht en het batig saldo (ongeveer f 1200, -) werd in Batavia aan Pieter
van Oord overhandigd die procuratie had namens de ouders.
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Wat valt uit de lidmatenlijsten nog meer op te maken? Als belangrijk gegeven: de
datum waarop H.H. Post Amerongen verliet (6-9-1773 naar Rio Essequebo) en de
korte tijd dat hij terug in Nederland was (in 1784 krijgt hij attestatie van Amerongen
naar Amersfoort). De lidmatenlijst van Amersfoort vermeldt, dat zijn vrouw, Adriana
de Witt, tijdens het verblijf in Amersfoort belijdenis heeft gedaan; voorts werd in
deze lijst hun vertrek naar West-Indië aangetekend. In Amerongen wordt ook het
vertrek naar Utrecht van E.J. Post als theologisch student vermeld (eveneens
6-9-1773). Verder vindt men in de lidmatenlijsten gegevens betreffende veranderingen
van woonplaatsen van Evert Post voor zijn huwelijk; van Elisabeths broers en zusters
na hun verblijf in Amerongen tot aan hun dood toe; van Elisabeth zelf en van
Overdorp vóór en tijdens hun huwelijk.

6. Landhuis.
Zoals reeds gezegd, vermeldt R. van Royen dat de familie Post enige jaren op
Emminkhuizen doorgebracht heeft; naar hij meende tussen Elisabeths 13e en 19e
jaar.74. Hij baseerde zich op de gegevens van G. Brinkhuis. Deze nam aan, dat de
familie in 1768 direct naar Emminkhuizen vertrok. Uit de lidmatenlijsten weten we
nu, dat zij in de kerkelijke gemeente Renswoude waaronder Emminkhuizen ressorteert,
pas in april 1770 arriveerde en dat zij reeds in 1773 vertrok. Het verblijf aldaar heeft
dus slechts drie jaar geduurd, van Elisabeths veertiende tot haar zeventiende jaar.
Brinkhuis nam aan dat de familie op huize Emminkhuizen woonde, in verband met
de aantekeningen van doop en begraven van Adriaan Post.75. Bij zijn doop staat in
het Doopregister der Gereformeerde gemeente te Renswoude in margine vermeld
‘op Emmickhuise’; bij zijn begraven in Utrecht staat in het Register van overledenen
‘overleeden te Emminkhuisen’. Volgens Brinkhuis wijst de omschrijving ‘op
Emmickhuise’ erop dat het landhuis en niet het gehucht van dezelfde naam bedoeld
is. Hij wordt daarin gesteund door een grotendeels als autobiografisch te beschouwen
fragment uit Voor eenzaamen, nl. Melide, waarin sprake is van een ongelukkige,
eenzame familie die enkele jaren doorgebracht heeft op een kasteeltje in een afgelegen
dal met slechts enkele boerenwoningen in de omtrek.76.
Er zijn echter twee factoren waarmee hij m.i. te weinig rekening gehouden heeft:
o
1 . in het genoemde doopregister wordt op dezelfde en op de volgende pagina's bij
namen van andere dopelingen ook de marginale aanduiding ‘op Emmikhuizen’ of
‘op Emmickhuize’ gegeven, zodat het voor de hand ligt dat daarmee in het algemeen
het gehucht wordt bedoeld; 2o. het prozastuk Melide is
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niet strikt autobiografisch; ten bewijze daarvan kan het door de ik (dat is hier de
schrijfster) gesproken slot dienen: ‘Zo sprak Melide, met het levendigst gevoel harer
ziel: zij wischte hare tranen af en zweeg. De overeenkomst van sommige harer
lotgevallen met de mijne, deed mij hare woorden in een levendig geheugen bewaren,
en toen ik thuis kwam, schreef ik die op.’77.
Ter vergelijking stel ik hier de beschrijving van het landhuis in Melide naast de
officiële omschrijving van Emminkhuizen (dat toebehoorde aan de Utrechtse
Domproosdij) in de Leenbrief van 1780.78. In Melide is sprake van een kasteel met
een voorplein en grachten rondom (p.260), voorts: vele bomen, beuken op het
voorplein (p.262), een tuinmanswoning (p.263), en ijzeren hekdeuren (p.264). In de
Leenbrief wordt gesproken over ‘'t huys tot Emminkhuyzen, met 't Voorburg,
Cingelen, Boomgaarden en Grachten’. De laatste informatie is zeker niet in strijd
met de eerste, maar is beknopter: voorplein, grachten en bomen zijn
gemeenschappelijk.79.
De rentmeester van Emminkhuizen, notaris Gerard Jan van der Spall, woonde te
Utrecht, evenals andere functionarissen die met Emminkhuizen te maken hadden.80.
Evert Post kan deze lieden, vooral ook gezien zijn vooraanstaande posities in het
stadsbestuur, gekend hebben. Degene die sinds 1725 officieel met Emminkhuizen
beleend was, Frederik baron van der Does († 1779), woonde er niet. ‘Door Gods
hand bezogt’, moest hij in 1752 onder curatele gesteld worden en hij verbleef
sindsdien op het huis Rampenbos onder Bergen in Kennemerland.81. In Melide is
sprake van een beschermer, ‘haren gestorven weldoener’ (p.260), ‘een vriend der
ongelukkigen’ die de familie nauwelijks kende en desondanks tot een broeder werd
(p.261); zijn graf was ‘ver van hier’ [van het landgoed] (p.267).
De kenner van de plaatselijke geschiedenis van Renswoude, de heer S. Laansma,
deelde mij desgevraagd mede, dat zijns inziens geen ander huis te Emminkhuizen
in aanmerking kon komen, maar dat hij ook geen bewijzen kon geven voor Posts
verblijf op het huis.82.
Tot nu toe staat met zekerheid vast, dat de familie drie jaren in het gehucht
Emminkhuizen gewoond heeft. Waarschijnlijk verbleef zij op huize Emminkhuizen
- al ontbreekt hiervan het sluitende bewijs.

7. De jaren in Amerongen.
Uit het Lidmatenboek van Amerongen is komen vast te staan, dat de familie Post
van mei 1773 tot febr. 1788 in deze plaats gewoond heeft. Volgens de eerder
genoemde literatuur zou Evert Post hier drost geweest zijn.
Een bevestiging van het drostambt van Evert Post is te vinden in de
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4. Inscriptie van E.M. Post in de Vriendenrolle van de Arnhemse Jacoba Maria Nijhoff.
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oude rechterlijke archieven van de provincie Utrecht.83. Tot de zomer van 1774 wordt
daarin Jacob des Tombe als drossaard en schout genoemd. Vanaf jan. 1775 worden
allerlei scabinale acten verleden ten overstaan van Evert Post ‘Drossaard en Schout’.
De laatste vermelding van Posts optreden in deze functie is van begin maart 1787.
In 1788 wordt Jan Hermen van Eelde als functionaris vermeld.
Aangezien Post drossaard van de Hoge heerlijkheid van Amerongen was, ligt het
voor de hand het archief van het Huis Amerongen in het onderzoek te betrekken.
Reeds via de Inventaris door P. Berends komt men op het spoor van de ‘Aanstelling
en instructie van Evert Post’ d.d. 31 dec. 1774.84. Dankzij de medewerking van de
huidige rentmeester van het kasteel Amerongen, ir. Joh. Tenge, kon ik in het
onderzoek behalve deze ‘Aanstelling’, ook vijf onbekende brieven van Evert Post
aan de heer van Amerongen (Frederik Christiaan Reinhart baron van Reede, vijfde
graaf van Athlone) betrekken, die in de Inventaris niet afzonderlijk vermeld staan.85.
Het zijn brieven van sept. 1774 tot aug. 1780. In de eerste brief solliciteert Post, na
vermelding van de dieptreurige toestand waarin hij en zijn gezin zich bevinden, naar
het ambt van drossaard dat vrij zal komen. In de tweede brief (van okt. 1774) bedankt
hij reeds voor de betoonde gunsten en hij belooft zijn uiterste best te doen de eer van
uitgekozen te zijn, waar te maken. Dat Post de instructie ondertekend heeft, blijkt
uit de brief van jan. 1775. De overige twee brieven betreffen twee gelegenheden in
1775 en 1780, dat Post met zijn gezin zijn opwachting zou willen maken bij de graaf
en de gravin. De akte van aanstelling en instructie geeft een uitvoerige
taakomschrijving voor Post, die behalve drost en schout, ook watergraaf van de
heerlijkheid was, en hof- en tijnsmeester van het Huis Amerongen. Posts aanstelling
is gedurende de jaren 1775-1785 ook vermeld in de Utrechtsche naamwyser.86.
Uit Voor eenzaamen weten we, dat Evert Post op 31 juli 1787 overleed.87. Volgens
het Register der Gereformeerde gemeente te Amerongen van ontvangst van rechten
voor het openen der graven, het overluiden enz. 1772-1819 is hij op 6 aug. 1787 in
de kerk van Amerongen begraven. Uit dit Register blijkt tevens, dat zijn vrouw,
Maria Johanna van Romondt, hier eveneens begraven is (op 28 juni 1792).
Enig inzicht in de materiële omstandigheden in Amerongen kunnen bepaalde
notarisakten geven. In april 1782 ontving Evert Post een erfenis van f 2000, - van
een Rotterdams familielid.88. Voorts is er een aantal notarisakten over de financiële
deelneming van de kinderen Post in de plantage van H.H. Post in Demerary.89. Hieruit
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blijkt dat het Hermanus Hillebertus zakelijk goed gaat en dat hij de plantage, die hij
in 1776 met gemeenschappelijk kapitaal van broer en zusters gekocht had, op zijn
eigen naam liet overschrijven en zijn broer en zusters uitkocht. Ingaande 1784 belooft
hij ieder jaar 10% van f 20.000, - af te lossen en 5% rente uit te keren. Het is niet na
te gaan, of hij deze verplichting ten volle nagekomen is - duidelijk is wel dat de ergste
financiële nood voorbij is.
Hoe de kinderen na 1773 over een zo groot kapitaal hebben kunnen beschikken,
is niet duidelijk geworden. Wel blijkt uit één der akten, dat een neef, mr. Adriaan
van Romondt, voor een zelfde bedrag in de onderneming had deelgenomen. Dit zou
misschien kunnen wijzen op hulp van de familie van Elisabeths moeder.

8. De jaren in Arnhem en Velp.
Volgens het lidmatenboek van Amerongen gingen Elisabeth Maria en haar moeder
en twee zusters (A.M. en D.J.) in febr. 1788 naar Arnhem. In feite verbleven ze er
reeds enige tijd na de dood van vader Post. Volgens de Velper lidmatenlijst kwam
A.M. Post naar Velp in 1794. In werkelijkheid verhuisden E.M. en A.M. veel korter
na de dood van hun moeder (die in juni 1792 plaatsvond) naar dit dorp, maar ze
werden niet als lidmaat overgeschreven.90. Uit deze voorbeelden blijkt overigens, dat
men de lidmatenlijsten niet dan met de nodige voorzichtigheid kan gebruiken en
interpreteren.
Uit het onderzoek in de lokale geschiedschrijving van Arnhem en Velp bleek dat
Elisabeth Maria en haar zuster Adriana Maria een woning bezaten in Velp.91. Het ligt
daarom voor de hand in het Rijksarchief van Gelderland naar archivalia betreffende
een mogelijke transactie te zoeken. In de ‘Rechterlijke archieven van het Kwartier
van Veluwe’ bevindt zich een Protokol van bezwaar van het kerspel Velp d.d. 1
maart 1793, waaruit blijkt dat Adriana Maria en Elisabeth Maria samen een huis
kochten aan de Arnhemseweg te Velp voor de somma van f 4400, -. Kort na deze
datum zullen ze zich in Velp metterwoon gevestigd hebben.
De trouwboeken van Velp en Noordwijk vermelden het huwelijk van Elisabeth
Maria met de Noordwijkse predikant J.L. Overdorp op 23 juli 1794 te Velp (en niet
te Arnhem zoals H.W. Heuvel meedeelt).92.
Na navraag bij Arnhemse archieven, bibliotheken en musea, bleek dat het in B
(Literatuuronderzoek) genoemde Gastenboek van het landgoed Beekhuizen zich in
particulier eigendom bevindt. Het Rijksarchief in de provincie Gelderland heeft
toestemming gekregen het boek te fotokopiëren.93. Het Gastenboek blijkt twee
dichterlijke inscripties van Post te bevatten, één gedicht op Beekhuizens
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natuur en één afscheidsgedichtje van kort na haar huwelijk. Beide teksten waren tot
nu toe aan de literatuur-historici onbekend. Voorts bevat het boek een proza-inscriptie
van Overdorp met betrekking tot zijn bezoek aan het landgoed en het a.s. vertrek van
zijn vrouw naar zijn Noordwijkse pastorie.94.
In het Gemeentearchief te Arnhem, waar ook het oud-archief van de Hervormde
kerk bewaard wordt, is voorts het een en ander te vinden over Elisabeths broer, ds.
Evert Johan Post, en zijn kring - een kring waarin Elisabeth Maria ook enige jaren
verkeerd heeft. Het was een predikantenkring met literaire en wetenschappelijke
interesse. Belangrijk in verband hiermee is het archief van het Arnhems natuuren
letterkundig genootschap ‘Prodesse Conamur’ (opgericht in 1792).95. Elisabeths broer
E.J. Post was directeur van de afdeling letterkunde; haar mentor Ahasuerus van den
Berg was secretaris. Elisabeths andere broer, H.H. Post uit Demerary, was één van
de honoraire buitenleden; hij werd op 3 dec. 1792 als zodanig voorgesteld - nota
bene tezamen met de burgemeester van Nijmegen (A.A. Roukens), de resident van
Cheribon (J.L. Umbgrove), de resident te Soerakarta (Joh. Fred. van Reede) en de
gouverneur-generaal van Nederlands Indië (Mr. Willem Arnold van Alting)! Zijn
antwoordbrief d.d. 3 sept. 1793 bevindt zich onder de ingekomen stukken van het
Prodesse-archief. De brief is verzonden vanuit New York.96.
De Vriendenrolle van Jacoba Maria Nijhoff, waarin volgens H.W. van Tricht (Het
Arnhemsche geslacht Nijhoff) een inscriptie van E.M. Post staat, blijkt zich in het
familiearchief van deze literatuurhistoricus, die een rechtstreekse afstammeling is
van de Jacoba Maria Nijhoff, te bevinden.97. De inscriptie dateert van na 1799.
Zoals via de Centrale Registratie van Familiearchieven (CRF) nagegaan kan
worden, berusten op het Rijksarchief Gelderland enige archieven (en/of hun inventaris)
van families waarmee Post omgang had. In het archief van de familie Van Spaen
(tak Biljoen) is echter niets van of over haar bewaard. Evenmin in het huisarchief
van De Schaffelaar (i.v.m. de baronesse Van Essen-van Haeften).98. Meer succes
leverde het onderzoek op in het Archief Van der Capellen, hoewel uit de inventaris
in typoscript niet bleek, dat er brieven van E.M. Post in aanwezig waren. Het
doornemen van omslagen met brieven bracht echter twee ongedateerde en
ongesigneerde (want inkomplete) brieven aan het licht, waarvan ik het handschrift
als dat van Post kon identificeren. Deze brieven kunnen op grond van de inhoud op
ongeveer 1790-1792 gedateerd worden. Ze geven onder meer informatie over
Elisabeths stadsleven, haar melancholie, de ziekte van haar moeder, en de compositie
van Reinhart.99.
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Uit het schepenarchief van Gelderland blijkt dat direct na het overlijden van de
moeder, Maria Johanna van Romondt, op 25 juni 1792 het testament geopend werd
en de begrafenis volgens haar laatste wil geregeld is. De dood van Elisabeths moeder
vond dan ook niet plaats op 28 juni zoals in de genealogische literatuur vermeld staat;
op die datum werd ze begraven.100. Volgens het testament bezat de moeder enige
effecten en goederen, zodat men kan aannemen dat na de dood van Evert Post de
financiële positie van het gezin niet zorgelijk is geweest.
Een probleem schijnt de plaats te zijn waar ze begraven is, want haar begrafenis
staat zowel in het begrafenis-register van Arnhem als in dat van Amerongen
genoteerd.101. Elisabeth Maria schrijft evenwel in Mijne kinderlijke traanen, dat haar
moeder de weg teruggegaan is die ze vijf jaar eerder gekomen was,102. zodat het
duidelijk is dat de moeder in Amerongen begraven werd.

9. Het leven van H.H. Post in Guyana.
Over het tot nu toe onbekende leven van H.H. Post in Guyana is vrij veel te vinden
in de archieven van de West-Indische Compagnie en van de West-Indische Raad der
Coloniën, aanwezig op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Als bronnen bij
mijn onderzoek hebben vooral de Vroedschapsnotulen van Demerary (of van
Essequebo en Demerary), en de Rekening-courantboeken over de hoofdgelden
gediend.103. Deze bronnen gaan over het algemeen niet verder dan 1792/93, zodat mij
over de jaren daarna vrijwel geen gegevens meer bekend zijn.104. Dit is in zoverre van
minder belang, dat in het literaire werk van Elisabeth Maria Post de verwerking van
de ervaringen van haar broer juist vóór deze datum ligt.
Men leert H.H. Post én als planter én als burger kennen. Zijn contacten met de
Raad, zoals zijn verzoeken tot aankoop van land, de hem toegedachte openbare
functies e.d. staan in de notulen vermeld; uit de boekhouding van de hoofdgelden
(belasting per hoofd van de bevolking) leert men vooral zijn planterschap kennen:
welke plantage(s) hij bezat, hoeveel slaven hij ‘in dienst’ had etc. Zeer uitvoerige
informatie over alle plantages met kwantitatieve gegevens over de bewoners, de
slaven, de grond en de produkten, bomen, vee, wapenuitrusting, molens) geeft de
officiële inventarisering van Demerary, nl. de Generale staat van de Rivier Demerary
en onderhorige districten over den jaare 1788.
Uit Nederlandse notariële archieven (zie p.37-38) worden de financiële aspecten
duidelijk: wie waren de verstrekkers van het beginkapitaal? hoe groot was de
hypotheek? etc. Bovendien blijkt uit de akten van 1784 dat H.H. Post in dat jaar
enige tijd in Nederland
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verbleef, in Amersfoort domicilie had, en dat hij in 1781 gehuwd was met Adriana
de Wit(t). De hiervoorgenoemde archiefstukken uit Demerary maken het
waarschijnlijk, dat zij de dochter is van de planter Barel de Wit(t), eigenaar van de
plantage de ‘Wittenburg’, gelegen naast ‘Le Resouvenir’ van Post. In het Rijksarchief
te Utrecht berust voorts een arbeidscontract van H.H. Post met de timmerman H.
Reesman die mee naar Guyana zou gaan om enige jaren in dienst van de plantage te
werken. Het betreft hier een scabinale akte gepasseerd in Amerongen (1784) die aan
het licht kwam bij het onderzoek naar de functie van vader Post.105.
Gegevens over de burgerlijke stand van de familie Post in Demerary, over huwelijk,
kinderen, overlijden e.d. zijn in de hiervoor genoemde Nederlandse archieven niet
te vinden. Volgens een archiefreis-verslag van mevrouw M.A.P. Meilink-Roelofs is
er zeker het nodige in het Rijksarchief te Georgetown te vinden; W. Wijnaendts van
Resandt vermeldt de aanwezigheid van indices op resp. de testamenten 1756-1864,
de overdrachten vanaf 1772, de hypotheken 1807-1824; en van ander materiaal
waaraan gegevens zouden kunnen worden ontleend.106. Op een uitvoerig toegelicht
verzoek mijnerzijds aan de rijksarchivaris van Georgetown, met zeer concrete vragen
en aanduiding van de soort te raadplegen archivalia, werd ook na een gentle reminder,
niet gereageerd. Soortgelijke brieven die ik gericht heb tot het ‘Guyana Museum’
(dat o.a. de geschiedenis van de plantages bestudeert) en aan de Nederlandse consul
in Georgetown, leverden evenmin reacties op. Uit de dissertatie van J.A. Schiltkamp
(De geschiedenis van het notariaat in het octrooigebied van de West-Indische
Compagnie107.) kan men voor een deel opmaken waarom er eigenlijk ook geen
antwoord uit Georgetown te verwachten was. De Nederlandse archieven aldaar
bevinden zich in een schandalige staat van verwaarlozing (p. 16).
Uit de tijdelijke Engelse bestuursperiode van Demerary (1796-1802 en 1803-1812)
is in het Public Record Office te Londen nog een aantal archiefstukken aanwezig.
Uit de inventarisatie hiervan door mevrouw Meilink-Roelofs blijkt niet, dat hierin
nog iets van belang over het leven van H.H. Post voorkomt.108.
De onder 8 genoemde brief van H.H. Post vanuit New York verstuurd, doet de
vraag rijzen waarom Post aldaar verbleef - tenzij niet New York in de Onafhankelijke
Verenigde Staten bedoeld is, maar een plaats, of een plantage in de kolonie Essequebo,
Demerary en Berbice zelf. Op de door mij op de kaartenafdeling van de
Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam, en op het Algemeen Rijksarchief bestudeerde
topografische kaarten van de kolonie (waarop de planta-
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ges van Post aangegeven staan), komt echter geen plaats New York voor. Voor New
York in de Verenigde Staten pleit, dat er met die stad een intensief handelsverkeer
geweest is, ten dele gesanctioneerd, ten dele smokkelhandel, o.a. in slaven.109. In de
na de ontvangst van de brief gedrukte ledenlijst van het Arnhemse genootschap,
wordt Post vermeld als planter in Demerary, zodat het verblijf in welk New York
dan ook, van tijdelijke aard geweest moet zijn.
De onbevredigende resultaten van het onderzoek naar de samenstelling en de
lotgevallen van het gezin Post-de Witt noopten mij tot bewandelen van andere wegen.
Mijn doel was vooral te weten te komen of er nakomelingen geweest zijn, die hetzij
in Guyana gebleven zijn, of na de dood in 1809 van H.H. Post (of na de definitieve
machtsovername in 1813 door de Engelsen) naar Nederland teruggekeerd zijn. Een
belangrijke overweging daarbij was, dat eventuele nakomelingen familie-papieren
zouden kunnen bezitten die niet alleen op H.H. Post en zijn gezin, maar ook op diens
naaste verwanten, in casu Elisabeth Maria, betrekking zouden hebben. Met name de
mogelijkheid brieven over de Reinhart op het spoor te komen, maakte het volgende,
tijdrovende onderzoek m.i. niet onverantwoord.
De ‘Nederlandse Posten’ stierven blijkens genealogisch onderzoek allen kinderloos.
Indien er één of meer kinderen van H.H. Post zouden bestaan, zouden die ongetwijfeld
(mede)erfgenaam zijn van de bezittingen van hun ooms en tantes. In het
Gemeentearchief van Arnhem en het Rijksarchief van Gelderland te Arnhem heb ik
daarom de testamenten van ‘de laatsten der Posten’ (die in of nabij Arnhem overleden
zijn) trachten te achterhalen. Het resultaat was hoopgevend: Adriana Maria
Cambier-Post liet in 1831 na ‘aan Hermanus Johan Post, Zoon van wijlen haren
Broeder Hermanus Hilbertus Post bij vrouwe Adriana de Wit in echt verwekt,
wonende thans te Leiden Tweeduizend gulden’.109a. Jacobus Albertus Streso,
weduwnaar van Didrika Johanna Post, liet bij zijn dood in 1842 van zijn nalatenschap
(enige kleinere legaten uitgezonderd) de helft na aan zijn ‘Neef Hermanus Johannes
Post, zoon van wylen myn schoonbroeder Hermanus Hildebertus Post, en vrouwe
Adriana de Witt, en myn Neef Lodewyk van der Haas, zoon van genoemde myne
schoonzuster A. de Witt, en van wylen haren tweeden Echtgenoot van der Haas; te
weten: voor drie vierde dier helft den eerstgenoemden H.J. Post, en voor een vierde
den laatstgenoemden L. van der Haas, of by vooroverlyden hunne wettige
Descendenten.’109b. Uit de papieren betreffende de executie van Streso's nalatenschap
blijkt dat in juni 1842 Hermanus Johannes Post, ‘buiten
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beroep’, te Amsterdam op de ‘Erwtenmarkt’ woonde. Zijn halfbroer Lodewijk Gerrit
van der Haas verbleef eveneens zonder beroep in deze stad.
In het Gemeentearchief van Amsterdam heb ik H.J. Post in het Bevolkings-register
van 1851 aangetroffen, met vele bijzonderheden: geboortedatum, geboorteplaats,
burgerlijke staat, godsdienst, beroep, laatste woonplaats, etc. H.J. Post was ongehuwd
en woonde samen met Maria Frederika van der Wayfort, weduwe De Florimont. In
de loop van 1851 verlieten zij hun woning aan de Binnen-Amstel te Amsterdam en
verhuisden naar Beek bij Nijmegen. H.J. Post overleed aldaar kinderloos op 24 mrt.
1874.109c.
Verdere naspeuringen naar deze families Post, Van der Wayfort (De Florimont)
en Van der Haas hebben (nog) niet tot nieuwe resultaten geleid.

10. Het leven van J.L. Overdorp.
Een aantal onnauwkeurige gegevens over Overdorp bevindt zich in het familie-archief
van de familie van Overdorps tweede vrouw A.Th. Dusseau.110. Brandt Corstius
maakte hiervan o.a. gebruik, wat tot een aantal onjuiste feitelijke mededelingen leidde
(Idylle en realiteit, p.8): het geboortejaar, de plaats waar Overdorp gestudeerd heeft
e.a.
Een groot aantal genealogische bijzonderheden over Overdorps familie en over
de familie Dusseau is te vinden in de z.g. huwelijkse bijlagen bij de huwelijksakte
van Overdorp met A.Th. Dusseau (aanwezig op het Rijksarchief in de provincie
Gelderland te Arnhem; Overdorps tweede huwelijk vond in 1815 te Epe plaats). In
de huwelijkse bijlagen kan men meestal belangrijke gegevens aantreffen voor een
verder teruggaand onderzoek: extracten uit de overlijdens-registers of registers van
begraven van de ouders van de bruid en bruidegom, extracten uit de geboorte- of
doopregisters e.d.
Het geboortejaar van Overdorp blijkt 1763 te zijn en niet 1761 of 1762 zoals Brandt
Corstius e.a. vermelden.111. Volgens de akte van het tweede huwelijk (1815) was hij
op 14 jan. te Doetinchem geboren; het Doop- en trouwboek van de
‘Nederduitsch-gereformeerde gemeente’ aldaar vermeldt 14 jan. 1763 als doopdatum.
Hij zou dan op zijn geboortedag gedoopt moeten zijn - wat niet zeer voor de hand
ligt, maar mogelijk is.
Het onjuiste jaartal 1761 is afkomstig uit de Mémoires Dusseau-Grelet et de
quelques familles apparentées; 1762 kan zijn oorsprong vinden in de mededeling
van Heuvel dat Overdorp zeven jaar jonger was dan Elisabeth Maria.112. Op grond
van dit gegeven heeft men bij haar geboortejaartal 1755 kennelijk zeven jaren opgeteld
en kwam men tot 1762. Elisabeth werd eind 1755 (22 nov.) en Overdorp
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begin 1763 (14 jan.) geboren: het grootste deel van het jaar verschilde hun leeftijd
dus zeven jaren, aan het eind van het jaar zelfs acht. Ook is het mogelijk dat 1762
het resultaat is van een onjuiste aftrekking: 1844 minus 82. In de Boekzaal, op de
overlijdenskaart, en in de overlijdensadvertentie, stond namelijk dat hij stierf ‘in het
twee en tachtigste jaar zijns levens’ (hij was dus 81 jaar!).113.
De precieze en volledige overlijdensdatum van Overdorp blijkt, behalve uit de
hiervoor genoemde overlijdensberichten, uit het Register van overlijden voor 1844
te Zutphen: hij overleed op 15 juni.
In verscheidene archieven en bibliotheken zijn brieven van Overdorp aanwezig.
In het huisarchief Offem bevinden zich eenentwintig brieven van hem aan de heer
van Noordwijk, Gerlach Jan Doys van der Does, uit de jaren 1789-1808.114. Het zijn
grotendeels vrome nieuwjaarswensen met weinig informatie over het privéleven.
Alleen J. Kloos had deze brieven tot dusver geraadpleegd. Kloos maakt overigens
ook nog melding van een ‘latere correspondentie’ die hij ingezien heeft en die
gegevens over Overdorp en Post zou bevatten.115. Deze brieven bevinden zich thans
(1970) niet in het huisarchief Offem, noch zijn ze te vinden in het archief van de
Ned. Herv. kerk te Noordwijk-Binnen. Een onderzoek in de nagelaten papieren van
J. Kloos leverde evenmin resultaat op.116.
Andere brieven van Overdorp stammen uit de jaren na de dood van Elisabeth
Maria. Ze bevatten een aantal gegevens over zijn bezigheden en kennissenkring,
maar zijn voor het onderzoek naar Post van weinig of geen belang.117.
Eveneens van weinig belang is het testament van Overdorp uit 1815, waarin hij
bepaalde dat, indien hij kinderloos mocht sterven, al zijn bezittingen zouden komen
aan zijn (tweede) vrouw Anna Theodora Dusseau.118.
Verder archiefonderzoek naar Elisabeth Maria Post dat niet direct te maken heeft
met de in A genoemde punten 1-10:
In de notariële en rechterlijke archieven van Arnhem, Velp, Noordwijk en Epe (in
het Gemeentearchief te Arnhem en in de Rijksarchieven) werd tevergeefs gezocht
naar een mogelijk testament van haar.
In het archief van de Ned. Herv. kerk te Epe bevinden zich in de kerkenraadsnotulen
gegevens van Overdorp over de laatste jaren (o.a. over ziekte en overlijden) van
Elisabeth Maria. J.A. Prins heeft deze gegevens reeds grotendeels verwerkt in zijn
aantekeningen bij H.W. Heuvel's Elisabeth Maria Post 1755-1812.
Het overlijden van E.M. Post is zowel in het Gemeentearchief van

A.N. Paasman, Elisabeth Maria Post

45
Epe te vinden als in het Rijksarchief te Arnhem.
Nog niet eerder gebruikt is het (overigens beperkte) materiaal dat zich in het archief
van de familie Rauwenhoff bevindt (in Tongeren bij Epe).119. Elisabeth was bevriend
met Anna Rauwenhoff en met haar vader J.H. Rauwenhoff. Van deze laatste treft
men in het archief een gedicht in handschrift aan bij de dood van Anna (in sept.
1812), waarin hij ook melding maakt van de dood van Elisabeth Maria twee maanden
tevoren, en van het feit dat beide vriendinnen op het familiekerkhof van de
Rauwenhoffs in de Tongerense bossen begraven liggen. Tot beter begrip van de
vriendschap tussen Elisabeth Maria en de Rauwenhoffs kan nog dienen het gegeven
dat vader en dochter beiden de dichtkunst beoefenden: het archief bevat verscheidene
gedichten in handschrift van hen.
Tot het weinige materiaal over Post dat zich in het familiearchief Dusseau bevindt
en dat nog niet eerder tersprake gekomen is, behoort het handschrift van een gedicht
door J.A. Streso bij de dood van Elisabeth Maria. Het gedicht wijkt in handschrift
af van de tekst in druk (beide uit 1812); in het archief bevinden zich twee gedrukte
exemplaren met opdrachten in handschrift door Overdorp. Voorts is er een gedicht
in handschrift ter nagedachtenis van E.M. Post door C.B.A. Dusseau (maar dit is pas
uit 1884).120.
In het ‘dossier Post’ van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag waren
over ‘onze’ Post alleen aantekeningen aanwezig die waarschijnlijk gebruikt zijn voor
de genealogische mededelingen in het Algemeen Nederlandsch familieblad van
1883/84. In de advertentiecollectie was geen overlijdensbericht van Elisabeth Maria
Post.121.
Naar eventuele andere particuliere archieven van de nazaten van familieleden en
kennissen van E.M. Post, heb ik via de Centrale Registratie van Familiearchieven
(de CRF, ondergebracht in het Rijksarchief in de provincie Utrecht) nog nasporingen
verricht, die echter geen resultaat opgeleverd hebben. Het betreft de families Streso,
Lacoudré, Cambier, Overdorp, Van den Berg (Dordrecht, Arnhem), Scharp, Van
Mill, Van Alphen (Rotterdam) en Van Reyn.122.
Uit de literatuur (door H.A. Höweler) over het Haagse dichtgenootschap
‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ blijkt, dat het archief van dit genootschap zich in het
Gemeentearchief van Den Haag bevindt.123. In verband met Posts honorair
lidmaatschap (dat bleek bij het onderzoek naar de relaties, in casu naar Margriet van
Essen-van Haeften), zijn de notulenboeken, brieven (ingekomen stukken en minuten
van uitgegane stukken), en ingekomen prijsverzen in de

A.N. Paasman, Elisabeth Maria Post

46
eerste plaats doorgenomen. Hierbij kwam nogal wat nieuw materiaal aan het licht:
vier brieven van E.M. Post aan het genootschapsbestuur, een aantal vermeldingen
in de notulen, en een herdenkingsgedicht van de voorzitter, mr. Th. van Limburg,
bij de dood van Post in 1812. In de eerste brief (mrt. 1789), waarin Post meedeelt
het lidmaatschap te accepteren, staat tevens een passage over haar ongeschoold
dichterschap.

2. Het bibliotheekonderzoek
Tot slot volgt hier nog een verslag van het bibliotheekonderzoek, waarbij ik de
volgorde aanhoud van de in A (stand van zaken) gestelde problemen, gevolgd door
een probleem uit B (het literatuuronderzoek).

1. Zijn er handschriften bewaard gebleven?
De brief van Elisabeth Maria Post aan de heer van Noordwijk die J. Kloos citeerde,
bevindt zich zoals reeds meegedeeld is, in het Huisarchief Offem, dat aanwezig is
op het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.124.
De brieven waarover Js. van Reyn in 1871 geschreven heeft en waaruit hij citeert,
zijn door mij niet teruggevonden.125.
Voor deze en mogelijke andere handschriften van E.M. Post heb ik de
handschriften- (en brieven)catalogi nagegaan van de Universiteitsbibliotheken te
Amsterdam, Leiden, Utrecht, Groningen en Nijmegen, van de Maatschappij der
Nederlandse letterkunde te Leiden, van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
Voorts de inventaris van handschriftenmateriaal in het Algemeen Rijksarchief in
Den Haag. Vervolgens zijn er rondvraagbriefjes gestuurd naar andere belangrijke
bibliotheken en naar verscheidene archieven, in het bijzonder van plaatsen, streken
en provincies waar Post en Overdorp gewoond hebben. Bovendien is een groot aantal
particuliere bibliotheek- en/of archiefbezitters aangeschreven.126.
In verband met de verdwenen collectie Van Reyn heb ik in het Gemeentearchief
te Rotterdam (de familie Van Reyn was Rotterdams) nagegaan, of de collectie of
nommers ervan aldaar terechtgekomen waren. Dit bleek niet het geval; evenmin in
de Rotterdamse stadsbibliotheek. Ook het onderzoek in Rotterdam gedaan naar J.
Scharp en P.C. van Alphen (beide Rotterdammers) leverde geen handschriftmateriaal
op voor Post.
Vervolgens ben ik nagegaan van welke familieleden en kennissen van Post er
veilingcatalogi bestaan, om te zien of daarin eventueel de verkoop van handschriften
aangegeven stond - zo mogelijk met
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marginale aantekening van de kopers. Dit bleek niet het geval. Op de boekverkopingen
van de bibliotheken van J.L. Overdorp, E.J. Post en J. Scharp, zijn wel gedrukte
werken van E.M. Post verkocht, maar geen handschriften.127. Ook van de ‘vrienden-rol’
waarover door Elisabeth zelf gesproken is, kon geen spoor gevonden worden.128.
In de kleine verzameling over Posts uitgever Johannes Allart op het
Gemeentearchief te Amsterdam zijn evenmin handschriften aanwezig, ook niet in
de zin van brieven of andere documenten.129.
Na overleg met de heer R.B. Knottnerus van het Bureau van de
Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam, heb ik enige advertenties geplaatst in
landelijke dagbladen om eventuele niet-bekende particuliere verzamelaars of bezitters
van familiepapieren e.d. te bereiken. Ook deze onorthodoxe bibliografische weg
leverde geen resultaat op - evenmin als de advertenties in de belangrijkste
genealogische en regionaal-historische tijdschriften.
Tenslotte werd ik gewezen op de mogelijkheid, dat de brieven van, aan of over
E.M. Post in het bezit zijn van filatelisten, aangezien in deze kringen oude brieven
- van vóór de tijd van de postzegels -, verzameld worden in verband met hun
poststempels.130. Op advertenties in enkele filatelistische tijdschriften kwamen echter
geen reacties binnen.
Het enig nieuw gevonden handschriftmateriaal bestaat dus uit de reeds bij het
archiefonderzoek beschreven: bijdrage aan de Vriendenrolle van Jacoba Maria
Nijhoff; de inscripties in het Gastenboek van het landgoed Beekhuizen; de twee
brieven aan Charlotte van der Capellen; de vier brieven aan het Haagse
Dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’. Dit materiaal dateert van na de
verhuizing naar Arnhem (1788), en - op de eerste bijdrage na -, van voor het vertrek
naar Noordwijk (1794).

2. Aan Post toegeschreven anonieme werken en vertalingen.
Over het algemeen is het moeilijk om van anonieme werken, vooral van vertalingen
die aan iemand toegeschreven zijn, te bewijzen dat dit ten onrechte geschied is.
Meestal kan men niet verder komen dan te stellen: 1o. dat niets in de biografie noch
in het werk zelf erop wijst dat de toeschrijving terecht geschied is; 2o. dat er eventueel
in de secondaire literatuur ook anderen als auteur of vertaler genoemd worden,
mogelijk met meer waarschijnlijkheid. Deze beide werkzaamheden betreffen vooral
de secondaire literatuur en kwamen goeddeels reeds bij het literatuuronderzoek aan
bod. Er is sprake van bibliotheekonderzoek voorzover het er om gaat de werken zelf
in handen te krijgen, hetgeen in dit geval door hun zeldzaamheid of door het ontbreken
van een exacte titelbeschrijving niet zelden moei-
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lijkheden opleverde.
Op basis van literatuur- en bibliotheekonderzoek was het in sommige gevallen
niet mogelijk een uitspraak met bewijzen te staven. Meestal was een meer subjectieve
beoordeling op basis van waarschijnlijkheid het meest haalbare, een beoordeling die
uiteraard met enige reserve geldt totdat er andere bio- of bibliografische gegevens
ter tafel komen die het tegendeel waarschijnlijk maken (of mogelijk zelfs aantonen).
Gezelschap en eenzaamheid, dat voor het eerst in de Alphabetische naamlijst van
boeken, welke sedert het jaar 1790 tot en met het jaar 1831 in Noord-Nederland zijn
uitgekomen genoemd wordt en aan Post toegeschreven131., is in de C.C. van de
Koninklijke Bibliotheek noch op Post, noch op Overdorp-Post, noch op Gezelschap
te vinden. Op een rondschrijven langs de bibliotheken volgde geen respons. Bedoeld
zal waarschijnlijk zijn een vertaling of bewerking van Garve's Ueber Gesellschaft
und Einsamkeit. Een tweede rondvraag op Garve en Over leverde evenmin iets op.
Ik heb dan ook geen bewijzen kunnen vinden om deze, alleen als titel bekende,
vertaling/bewerking aan Post toe te schrijven.
De vertaling van Florian's Estelle is door een medewerker van Nieuwenhuis'
Algemeen Woordenboek van kunsten en wetenschappen, de oudste bio-bibliografische
bron over het leven van E.M. Post, aan haar toegeschreven.132. De Estelle kwam in
1790 bij Posts uitgever Johannes Allart uit. Post citeert deze vertaling in haar Reinhart
(1791/92).133. Taal en stijl van de vertaling vertonen overeenkomsten met die van
Post, zodat deze vertaling met zekere reserve aan haar toegeschreven zou kunnen
worden. Recensies van de vertaling geven geen vertalersnaam.
Kalidâstra's Sakontalâ wordt ook in Nieuwenhuis' woordenboek als door Post
vertaald genoemd.134. Het werk is echter niet bij Allart, maar bij Loosjes in Haarlem
uitgegeven, met wie Post voorzover bekend, geen relatie onderhouden heeft. De
recensies en de literatuur over Sakontalâ laten zich niet over de vertaler uit, d.w.z.
niet over de Nederlandse vertaler; de Engelse vertaler (Indisch-Engels) wordt reeds
in het voorwoord vermeld: William Jones, evenals de Duitse (Engels-Duits): G.
Forster. Dat Post de vertaalster zou zijn, is ook op andere gronden minder
waarschijnlijk: het taalgebruik vertoont nauwelijks overeenkomsten met dat van Post.
Bovendien laat Post nergens in haar werk blijken dat zij de Sakontalâ gekend heeft,
in tegenstelling tot andere door haar vertaalde werken die zij meer dan eens bij hun
titel noemt, bespreekt of citeert.
Volgens een fiche uit de C.C. van de Koninklijke Bibliotheek (en
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volgens Buisman's Populaire prozaschrijvers) is door Post ook vertaald Klinger's
Geschiedenis van Raphael d'Aquillas.135. Taalgebruik en ideeën uit het toegevoegde
voorbericht zijn inderdaad aan die van Post verwant. Voorts blijkt uit het voorbericht
dat het werk door een vrouw vertaald is. Daar staat tegenover, dat het werk niet bij
Allart, maar bij Honkoop en Ten Brink te Leiden en Amsterdam uitkwam. Mijns
inziens zijn er geen voldoende redenen om het aan Post toe te schrijven.
In het geval van Onze vraagen van den dag ligt de zaak eenvoudiger. Het werk is
met kennis op bepaalde gebieden geschreven, o.a. op dat van de medische
wetenschappen, die Post niet bezat. Het wordt elders dan ook aan een medicus
toegeschreven, nl. aan de Amsterdammer J.P. Michel (1760-1795).136.

3. De brochure Ter gedachtenis van mijnen waardigen broeder H.H. Post.
in 1809 te Demerari overleden.
Om deze brochure in handen te krijgen heb ik dezelfde weg gevolgd als om de
handschriften te vinden: onderzoek in bibliotheken (te beginnen met de C.C. van de
Koninklijke Bibliotheek en de catalogi van de grote bibliotheken, inclusief de
pamflettencatalogi), en voorts rondvraagbriefjes langs overige bibliotheken en
archieven (zowel openbare als particuliere).137. Een en ander zonder resultaat. De
gedrukte catalogi van het British Museum, de Bibliothèque Nationale en van de
Library of Congress, vermelden het werkje ook niet, evenmin als enig andere catalogus
of bibliografie.138. In de veilingcatalogi van J.L. Overdorp, E.J. Post of van J. Scharp
e.a. ontbreekt het. Elisabeth Maria woonde in Epe toen ze het Ter gedachtenis schreef
(1810); in Eper openbare of particuliere archieven of verzamelingen is het echter
niet bekend.
Op de advertenties (zie p. 47) die behalve naar de handschriften ook naar deze
brochure vroegen, kwamen geen reacties dienaangaande.
De mogelijkheid dat de bedoelde brochure bij de Reinhart ingebonden zou zijn,
werd ook overwogen. Exemplarenonderzoek leidde evenwel niet tot resultaat.139.
Voorlopig kan daarom niet uitgemaakt worden, of er sprake is van een ‘ghost’ of
niet. De achteraf correct gebleken feiten in de boektitel van de brochure doen sterk
vermoeden, dat deze wel degelijk bestaan heeft.140. De bedoelde feiten waren destijds
in de vakliteratuur onbekend, zodat de mogelijkheid dat de medewerker aan het
Biographisch woordenboek de titel van het drukwerkje door autopsie kende, zeer
groot is.

4. Welke drukken van Posts werken zijn er?
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Door het raadplegen van de catalogi van de grote bibliotheken, van de Centrale
Catalogus van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, door rondschrijfbriefjes
langs vele kleinere bibliotheken en langs grote Belgische bibliotheken, door
raadpleging van de gedrukte catalogi van de bibliotheek van het British Museum,
van de Library of Congress en van de Bibliothèque Nationale, werd een zo groot
mogelijk aantal exemplaren van Posts werken achterhaald.141. De resultaten blijken
in de lijst van werken van Post. De onnauwkeurigheden in de bekende secondaire
literatuur zijn groot. Er zijn geen zes drukken van Het Land, maar vier. Niet één druk
van Voor eenzaamen, maar twee; niet één druk van Reinhart, maar drie - te weten
twee Nederlandse en één Duitse. Etc.

5. Het boek over de vrouw van Lavater.
Dit werk dat volgens Kaakebeen en Brandt Corstius door Post geschreven zou zijn,
is in catalogi onder Post niet te vinden. Door het raadplegen van bio-bibliografische
studies over J.K. Lavater bleek, dat bedoeld moet zijn het werk dat Lavaters
schoonzoon, Georg Gessner, geschreven heeft na de dood van zijn schoonmoeder
in 1815; het werk is gedateerd: Zürich 7 okt. 1816. Dit werk werd voor de eerste
maal in het Nederlands vertaald in 1817, voor de tweede maal in 1845.142. Aangezien
E.M. Post in 1812 stierf, kan Het beeld van eene stille in den lande van haar lijst van
werken afgevoerd worden.
Naar aanleiding van een vondst bij het literatuur-onderzoek gedaan, rest nog de vraag
naar het bestaan van:

6. De condoleance aan C.E. Mill.
De in De navorscher vermelde condoleance op rijm aan C.E. Mill bij de dood van
haar zuster S.M. Mill (1780) kon via de gebruikelijke weg (C.C., grote bibliotheken,
kleinere bibliotheken etc.) uiteindelijk teruggevonden worden in het Gemeentearchief
van Amsterdam.143. Een grote moeilijkheid hierbij was, dat in De navorscher geen
boektitel vermeld werd.
De brochure blijkt te heten Lijkzangen bij het smertelijk doch zalig afsterven van
de wel edele vrouwe Suzanna Maria Mill [...], in den Heere ontslapen binnen Utrecht
in den ouderdom van 55 jaren den 30 Augusius MDCCLXXX. Er staan troostgedichten
in van resp. A.R. Croonenberg wed. Swanenburg, Ja.Aa. Oosterdijk en E.M. Post.
Posts bijdrage is gedateerd 5 sept. 1780. De titel luidt: Aan mijne waarde nichte de
wel geboore jonkvrouwe C.E. Mill, bij het afsterven van haare tedergeliefde Zuster,
de wel geboore vrouwe S.M. Mill, Weduwe van Harscamp. Het is het oudst bekende
werk van Post. De
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bijdrage in De navorscher deed vermoeden dat het hier een gedichtje van vier verzen
betrof, maar in werkelijkheid heeft het gedicht 72 verzen.
Welke relatie Elisabeth Maria Post met de gezusters Mill onderhouden heeft, is
niet te zeggen. Weliswaar spreekt ze van haar ‘nicht’, maar uit de mij bekende
genealogische gegevens valt niet af te leiden van welke graad van bloedverwantschap
sprake is. Een aantoonbare relatie tussen de families Mill en Post is, dat beide in de
stad Utrecht gewoond hebben. Bovendien was een zwager van S.M. Mill, mr. Everard
Harscamp, vroedschapslid en burgemeester van Utrecht in de tijd dat Evert Post
vroedschapslid en kameraar was.144. In het sterfjaar van S.M. Mill (1780) woonde
Elisabeth echter te Amerongen, en had ze Utrecht reeds twaalf jaar verlaten.
Bij het onderzoek naar de punten 2-6 werden in de Bibliotheek van de Vereeniging
ter bevordering van de belangen des boekhandels, te Amsterdam, ook de
fichesverzameling Van Stockum (een aanzet tot een alfabetische Nederlandse
bibliografie) en die van Enschedé geraadpleegd (een aanzet tot een Nederlandse
bibliografie op uitgevers). In geen van de probleemgevallen leverde dit echter resultaat
op.
Ten aanzien van alle punten werd navraag gedaan bij het Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage en het Archief en Museum voor
het Vlaamse cultuurleven te Antwerpen - eveneens zonder resultaat.

Eindnoten:
64. Everts doop te Amersfoort werd verondersteld door de genealoog W. Snouckaert van Schauburg
(De navorscher 61 (1912), p.408).
65. Ook de nauwkeurige genealogie Van Romondt in het Nederlandsch patriciaat (1921/1922)
geeft de onjuiste sterfdatum (p.269). 28 juni is de datum van begraven.
66. De precieze bronvermelding van gegevens in archivalia en de omschrijving, signatuur e.d. van
de archivalia zelf vindt men in de aantekeningen van de Biografische schets.
67. Zie aant. 47. De heer Brinkhuis is oud-medewerker van het Utrechts archief. Zijn Aantekeningen
dateren reeds uit de jaren 1930-1935 en zouden langs systematische weg ook voor vorige
Post-onderzoekers vindbaar hebben moeten zijn.
68. Het Lucasbolwerk, p.127-129 (zie aant. 48).
69. Naar dit contract dat zich op het Gem. archief bevindt in een map Verschillende losse stukken,
verwijst G. Brinkhuis in zijn Aantekeningen.
70. Een inventarisatie van de oude Nederlandse kerkboeken, waaronder de DTB-boeken en de
lidmatenlijsten, geeft W. Wijnaendts van Resandt: Repertorium DTB. Beknopt overzicht van
de Nederlandse doop-, trouw- en begraafregisters (enz.), van voor de invoering van de
burgerlijke stand. [Den Haag] 1969. Uitgave Centraal Bureau voor Genealogie.
71. W. Snouckaert van Schauburg in De navorscher 61 (1912), p.408.
72. Brinkhuis Aantekeningen (sub Gerrit Willem Post); Voor eenzaamen, p.326.
73. Voor eenzaamen, p.265.
74. R. van Royen. Emmikhuizen-Venendaal. (zie aant. 47), p.153.
75. Zie onder punt 3 (‘De samenstelling van het gezin Post’).
76. Voor eenzaamen, p.259-268. Zie ook het gedicht De woning op p.195-199. De herinnering aan
deze eenzame woning treft men eveneens aan in Het afscheid, p.115, 116. Van belang zijn ook
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90.

91.

92.
93.

94.
95.

twee brieven in Het waare genot des levens: Over de waare grootheid (p.1-15) en Over het
ongeluk (p.152-169). Ze handelen over een familie die na in de stad in aanzien te zijn geweest,
door tegenslagen op het land terecht kwam. In deze gevallen niet in een kasteel maar in een
eenvoudige landhoeve, of op een klein, afgelegen landgoed.
Voor eenzaamen, p.268.
Deze Leenbrief voor den Hoog Wel Geb Heer Wigbold Jan Theodoor Baron van der Does,
Heere van beyde de Noordwijken etc etc van 't Huis Emminkhuizen met het Voorburg, Cingelen
etc etc in dato den 24 Novemb. 1780 bevindt zich op het Alg. Rijksarchief in Den Haag (in:
Huisarchief Offem, suppl. Marquette, inv. no. 1398).
Uit de literatuur over Emminkhuizen bleek dat het buiten in de jaren 1760-1780 in leen gegeven
was aan de familie Van der Does. (Zie: M.J.L. Taets van Amerongen. Hooge en vrije heerlijkheid
van Renswoude en Emmickhuysen. 's-Gravenhage 1914, p.43.) Via de Centrale Registratie
Familiearchieven (R.A. Utrecht) was het archief van de Noordwijkse heren Van der Does niet
te vinden; op het Alg. R.A. (afd. Zuid-Holland!) bleek het ter inventarisatie aanwezig. Dr.
H.C.M. van der Krabben (chartermeester v.d. 3e afd.) was zo vriendelijk mij inzage in bepaalde
stukken te geven.
De Leenbrief (uit 1780) van een ander huis te Emminkhuizen, het Conventshuis (van de
Carthuizers), vermeldt dat dat huis ‘Cingelen’ (dwz. sloten) heeft; van grachten is geen sprake.
Er zijn geen aanwijzingen die erop wijzen dat Post in het Conventshuis gewoond zou hebben.
De Leenbrief van de Conventsgoederen te Emminkhuizen van 13 dec. 1780 bevindt zich eveneens
in het Huisarchief Offem (suppl. Marquette, inv.no. 1402) op het Alg. R.A. Den Haag.
Volgens gegevens uit het Huisarchief Offem (zie aant. 78, 79).
Ik dank deze gegevens aan Dr. H.C.M. van der Krabben, chartermeester van de 3e afd. van het
Alg. R.A.
In een brief van 28 nov. 1968. S. Laansma schreef over Emminkhuizen in zijn boekje Uit de
historie van Renswoude. [Renswoude 1966], p.21-23.
Nagegaan zijn door mij de op Amerongen betrekking hebbende Protocollen van transporten,
plechten en allerlei andere scabinale acten, de Minuten van estimatiën, en de Civiele rol (R.A.
Utrecht; oude rechterlijke archieven, inv. nr. 1229, 1226, 1222).
P. Berends. Inventaris van archieven aanwezig op het Huis Amerongen. 's-Gravenhage [1901].
Afd. III, nr.44.
Ze horen thuis onder Afd. II, nr.360 (‘Brieven van verschillende personen’) van Berends'
Inventaris.
G.A. Utrecht.
Zie de titelafbeelding van Gedachtenis (Voor eenzaamen, t.o. p.288).
Protocol van den notaris Huybert Nicolaas van Schalkwijk à Velden, dl. 16, fo. 75 (G.A. Utrecht;
not. arch., inv. nr. 1585.) De notarisakten in het G.A. te Utrecht zijn grotendeels geklapperd.
Deze akten. in de protocollen van de Utrechtse notarissen Jacob Christiaan de Graaf en Huybert
Nicolaas van Schalkwijk à Velden, bevinden zich in het G.A. Utrecht en zijn te vinden via de
klapper.
Het op biografisch gebied voortreffelijk geïnformeerde Alg. wb. v.k. en w. vermeldt de verhuizing
naar Arnhem in 1787 ‘na het overlijden haars vaders’ (dl. 5, p.531). Dit stemt overeen met
Elisabeths mededeling in Mijne kinderlijke traanen, dat zij met haar moeder ‘vijf jaaren’ voor
haar moeders dood, uit Amerongen gekomen was (p.34). De moeder stierf eind juni 1792; vijf
jaar eerder wil dus ongeveer zeggen: zomer 1787 (direct na de dood van de vader).
Dat Elisabeth en haar zuster na de dood van hun moeder naar Velp verhuisden vermeldt het
Alg. wb. v.k. en w. in 1825 reeds (dl. 5, p.531).
De mededeling dat zij daar een woning in eigendom hadden, is van H. Kerkkamp (Elisabeth
Post een Velps dichteres. In: Arnhemsche courant, 6 mei 1947).
Heuvel EMP, p.34.
De officiële aanduiding v.h. Gastenboek luidt: Lijst van gasten van Johan Frederik Willem van
Spaen en zijn gezin te Beekhuizen, en van de bezoekers van deze tuin, augustus 1790-september
1795. Het origineel berust bij mevr. Hey-Felix te Amstelveen. Het R.A. van Gelderland bezit
een fotocopie in de Handschriftenverzameling, inv. nr. 432.
Resp. op fol. 9 recto en 88 recto.
Het Prodesse-archief bevindt zich op het G.A. te Arnhem; er is een inventaris in typoscript: Het
Archief van het Arnhemsch Genootschap voor Oudheidkunde ‘Prodesse Conamur’ met
gedeponeerde archieven. Arnhem 1967.
Het archief bevat o.a. notulen, ledenlijsten en allerlei losse stukken.
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96. Ingekomen stukken, 1793-1922. (G.A. Arnhem; Prodesse, inv. nr. 16.)
97. Zie aant. 49. Het album loopt van 1799 tot 1812.
98. Drs. C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije, chartermeester op het R.A. Gelderland, was zo
vriendelijk mij van advies te dienen ten aanzien van deze archieven. Behalve het in Arnhem
aanwezige Archief Van Spaen (Tak Biljoen), waarvan C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije
een Inventaris opstelde, en het Huisarchief Biljoen, is er nog een archief Van Spaen dat berust
bij de Hoge raad van de adel in Den Haag. Blijkens de Inventaris van S.M. van Zanten Jut
('s-Gravenhage 1953) is het niet van belang voor het onderzoek naar Post.
99. Inventaris der archieven van de familie Van der Capellen (R.A. Gelderland), nr. 424: ‘Brieven
ingekomen bij freule Charlotte Louise van der Capellen, 1792 ongedateerd. 1 omslag.’ De eerste
ongesigneerde en ongedateerde brief van Elisabeth Maria aan Charlotte begint met ‘Lieve beste
vriendin’; de tweede met ‘Eindelyk lieve lotje’.
100. De testamenten die op het G.A. te Arnhem berusten, zijn geklapperd.
101. Zie het Register van de begraven lijken in de stad en het schependom [Arnhem], 28 juni 1792
(G.A. Arnhem; R.A. Gelderland. RBS 161, in bruikleen op G.A.); en het Register der
Gereformeerde gemeente te Amerongen van ontvangst van rechten voor het openen der graven,
het overluiden enz., fo. 11 recto (R.A. Utrecht; DTB Amerongen, inv. nr. 27).
102. Mijne kinderlijke traanen, p.34.
103. De Nederlandse bronnen voor het onderzoek naar personen in de vroegere Ned. koloniale
gebieden Essequebo, Demerary en Berbice, zijn geïnventariseerd door W. Wijnaendts van
Resandt: In Nederland aanwezige gedrukte en handschriftelijke bronnen voor genealogisch en
historisch onderzoek naar personen of families in de gebieden eertijds ressorterende onder de
West-Indische Compagnie en de met haar verband houdende Sociëteiten. In: Jaarboek van het
Centraal Bureau voor Genealogie 4 (1950), p.160-204.
104. Van 1796-1802 en 1803-1814 waren de gebieden tijdelijk in Engelse handen. Na 1814 bleven
ze dat permanent.
105. Zie punt 7 (‘De jaren in Amerongen’) en aant. 83.
106. M.A.P. Meilink-Roelofsz. Een archiefreis in West Indië [in het jaar 1965]. 's-Gravenhage
1966.[Gestencilde uitg. van het Alg. R.A.]
W. Wijnaendts van Resandt. In Nederland aanwezige gedrukte en handschriftelijke bronnen
(zie aant. 103), p.184.
107. Jacob Adriaan Schiltkamp. De geschiedenis van het notariaat in het octrooigebied van de
West-Indische Compagnie (voor Suriname en de Nederlandse Antillen tot het jaar 1964).
's-Gravenhage 1964. Diss. Univ. v. A'dam. Schiltkamp vermeldt op p. 354 de door hem in
Georgetown aangetroffen ‘Nederlandse’ archivalia op het gebied van het notariaat.
108. M.A.P. Meilink-Roelofsz. Archivalia betreffende de voormalige Nederlandse koloniën
Essequebo, Demerary en Berbice in het Public Record Office te Londen. In: Nieuwe
West-Indische Gids 41 (1961/1962), p.127-140.
109. Ik dank deze gegevens aan dr. J.P. van de Voort te Vlaardingen, deskundige op het gebied van
plantages en plantageleningen.
Verder zie men o.a.: P.J. van Winter. Het aandel van den Amsterdamschen handel aan den
opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest. 2 dln. 's-Gravenhage 1927-1933. Dl. 2, p.62-68.
109a. Akte 72 d.d. 28 mrt 1831 door notaris J. Nijhoff (G.A. Arnhem).
109b. Akte 1145 d.d. 28 sept. 1839, bijgevoegd bij akte 123 d.d. 7 juni 1842 door notaris G. van Eck
(R.A. Gelderland; not. arch. inv. nr. 352).
109c. Bevolkings-register der stad Amsterdam. 1851. Buurt Y, afd. 2. Dl. 1, blad 252 (G.A. A'dam).
Zie voor het overlijden te Beek (gem. Ubbergen): Burg. St. Ubbergen F 57, akte 17 (R.A.
Gelderland). Volgens een geheim testament, gepasseerd op 15 mei 1867 voor notaris Van der
Goes te Beek (akte 118), liet hij zijn bezittingen na aan de vrouw met wie hij samenleefde (M.F.
van der Wayfort, wed. De Florimont, te Beek) en aan zijn halfbroer (L.G.P. van der Haas te
Haarlem). (R.A. Gelderland; nieuw not. arch. Ubbergen.)
110. Het Dusseau-archief berust thans (1970) bij G.H. Dusseau jr. te Zandvoort, die zo vriendelijk
was mij inzage in deze familiepapieren te geven.
De Borculose hoofdonderwijzer H.W. Heuvel en de Eper predikant J.A. Prins hebben omstreeks
1912 nog inzage gehad in het overgebleven deel van de nalatenschap van Overdorps tweede
vrouw Anna Theodora Dusseau. Prins maakte onder meer melding van een gouden horloge dat
Post als honorarium ontvangen zou hebben voor haar eerste geschrift (Heuvel EMP, p.53).
Thans bevinden zich alleen enkele gedrukte werken van Post in het bezit van de heer G.H.
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Dusseau. Voorts het handschrift en enkele gedrukte exemplaren van J.A. Streso's Ter gedachtenis,
bij de dood van Post (1812), en enige geschriften en papieren Overdorp betreffende.
111. Idylle en realiteit, p. 8 en 23. Brandt Corstius gaat waarschijnlijk terug op de Mémoires
Dusseau-Grelet (zie aant. 112).
De overigens nauwkeurige Naamlijst der predikanten van Gelderland, bewerkt door W.M.C.
Regt. (2 dln., in hs. aanw. op het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. Dl. 2, p. 542.)
geeft 1762. Zo ook J. Kloos (Noordwijk in den loop der eeuwen. Noordwijk 1928, p.136).
112. Mémoires Dusseau-Grelet et de quelques familles apparentées. Recueillis et mis en ordre par
C.B.A. Dusseau. Amsterdam 1870. (Handschrift. aanw. in het fam.archief Dusseau te Zandvoort).
Heuvel EMP, p.32.
113. Boekzaal 1844, II, p.93.
De overlijdenskaart bevindt zich in het fam.archief Dusseau; de overlijdensadvertenties bevinden
zich in de grote advertentiecollectie van het CBG in Den Haag, en in mijn bezit.
114. Aanw. op het Alg. R.A. Den Haag (Huisarchief Offem, suppl. Marquette, voorl.inv.nr. 588).
Hier zijn ook aanwezig: een afzonderlijke copie van een antwoord, en twee copieën van
antwoorden achter op Overdorps brieven. Onder hetzelfde nr. bevindt zich een brief van E.M.
Post aan de heer van Noordwijk (d.d. 16 apr. 1798).
115. Kloos Noordwijks dichteres, p.150.
116. Met dank aan de heer H. Kloos (Jzn.) uit Noordwijk-Binnen voor de geboden medewerking.
117. Behalve de brieven aan Gerlach Jan Doys van der Does (zie aant. 114), heb ik nog acht brieven
van Overdorp aangetroffen (dikwijls als ‘bijprodukt’ bij het zoeken naar brieven van E.M. Post):
één aan H. Beyerman sr., vier aan C.H. Ver Huell, één aan J.C. Schultz Jacobi, één aan Henriette
Constance van der Capellen, en één aan J.H. Rauwenhoff jr. (resp. in de Kon. Bibl. Den Haag,
het Alg. R.A. Den Haag, de UB Amsterdam, het R.A. Gelderland te Arnhem, het fam. archief
Rauwenhoff te Epe).
118. Testament bij notaris G. Tulleken te Epe d.d. 5 mei 1815 (R.A. Gelderland; not.arch., inv. nr.
714).
119. Het Rauwenhoff-archief bevond zich tot voor kort op huize West-Raven te Epe. Mevr. J. van
Zwijndregt-Rauwenhoff was zo vriendelijk mij dikwijls en langdurig inzage in de familiepapieren
te geven. Sinds enige tijd is het materiaal ter inventarisatie bij de Zutphense archivaris R.
Wartena.
120. [J.A. Streso.] Ter gedachtenis van mijne behuwde zuster Elizabeth Maria Overdorp, geboren:
Post. Overleden den 3den Julij, des jaars 1812. [Kampen 1812.] De tekst van de druk wijkt
wat betreft de eerste strofe geheel af van het handschrift; in de overige strofes zijn slechts
interpunctieverschillen. Voorts is er een verschil in de wijze waarop Posts laatste woorden
geïntroduceerd worden.
Het gedicht van C.B.A. Dusseau heet: Aan de nagedachtenis myner behuwd tante vrouwe
Elisabeth Maria Overdorp geboren Post. Z.p. juli 1884.
121. Zie voor het Algemeen Nederlandsch familieblad aant. 43.
In de advertentiecollectie van het CBG bevinden zich wel advertenties van het overlijden van
J.L. Overdorp, A.Th. Dusseau en E.J. Post.
122. Naar een fam.archief Van Reyn heb ik gezocht i.v.m. de ‘verdwenen’ brieven van Js. van Reyn
(zie ‘Het bibliotheekonderzoek’, punt 1), niet omdat een Van Reyn met Post bevriend zou zijn
geweest.
Wel bestaat er een relatie tussen de fam. Van Alphen en Van Reyn. Js. van Reyn was de zoon
van Gijsbert van Reyn en Clara Cramer, en een kleinzoon van dr. Cornelis van Reyn en Aveta
Maria van Alphen. Deze Aveta Maria was de zuster van Elisabeths vriendin Petronella Cornelia
van Alphen (die ongehuwd bleef). Deze relatie verklaart waarschijnlijk de aanwezigheid van
brieven aan Petronella (en aan haar dichterlijke vriend Jan Scharp) in de familie Van Reyn.
Over G. en Js. van Reyn kan men in het Biographisch woordenboek der Noord- en
Zuid-Nederlandsche letterkunde (zie aant. 30) het een en ander vinden.
123. H.A. Höweler. Uit de geschiedenis van het Haagsche dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart
geen vlijt’ 1772-1818. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 56 (1937), p.97-184.
Van het archief ‘Kunstliefde’ (Depotnr. D 46) bestaat een getypte Inventaris door F.C. van der
Meer van Kuffeler.
124. Kloos Noordwijks dichteres, p. 146-149. Zie verder aant. 78 en 114.
125. Van Reyn EMP, p.216-218.
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126. Aangeschreven (en/of bezocht) werden de bibliotheken en de rijks- en gemeentearchieven in
Utrecht, Arnhem, Noordwijk, Leiden, Den Haag, Epe, Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Zutphen.
Voorts Amsterdam en Rotterdam. Van de particulieren noem ik de eigenaars of beheerders van
de kastelen Amerongen, Rozendaal, Biljoen en Middachten; en de families Dusseau (Zandvoort),
Rauwenhoff (Epe).
127. De veilingcatalogi zijn te vinden via: de Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter
bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam. 7 dln. 's-Gravenhage 1920-1965,
dl. 4; het ‘Apparaat-Veilingcatalogi’ op het Instituut voor Neolatijn en Neofilologie (v.d. Univ.
v. A'dam); systematische catalogi van enkele grote bibliotheken, vooral van de UB Amsterdam.
128. Gezangen der liefde, p.141.
129. G.A. Amsterdam; Personalia N 40.08.016.
130. De heer C.W. Kuyt, directeur van de Chr. Mavo te Ridderkerk, was zo attent mij op deze
mogelijkheid te wijzen.
De ‘Nederlandse Vereniging van poststukken- en poststempelverzamelaars’ (secr. in 1970: J.H.
Broekman te Bergen N.H.) is in dit verband van belang. Eén van de advertenties is in haar
orgaan De Postzak (nr. 93) opgenomen. Er is echter nog geen Post-post uit deze Postzak besteld.
131. Alphabetische naamlijst 1790-1831, p.476. Hier wordt geen jaar van verschijnen genoemd.
Klaarblijkelijk omdat het in de chronologische opsomming opgenomen is tussen werk uit 1794
en 1796 hebben sommigen het gedateerd op 1794, 1795 of 1796. Js. van Reyn dateert het op
1806 en verandert de titel in Over gezelschap en eenzaamheid: hij vermeldt dat de uitgave in
2 dln. verschenen is en dat het een vertaling/bewerking ‘naar C. Garve’ is (Van Reyn EMP,
p.211, 212.) Met deze ‘kennis’ heb ik in de Alphabetische naamlijst 1790-1831 onder Garve
gezocht en het volgende gevonden op p.182: ‘over gezelschap en eenzaamheid; uit het
Hoogduitsch vertaald, door E.M. Post. 2 deelen. gr. 8 vo, 1807. Amsterdam, J. Allart .... 6,00.’
132. M. de Florian. Estelle. Uit het Fransch. Amsterdam, Johannes Allart. 1790. (De voorletters van
De Florian zijn: J.P.C.)
Alg. wb. v.k. en w., dl. 5, p.533.
133. De Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen van 1791 (I. p.184) prijzen de vertaling en
noemen de herderszangen ‘die 'er telkens met veel smaak ingelast zyn’ over het algemeen
‘zuiver en bevallig’.
Eén van die herderszangen, gezongen door de herder Remistan (Florian, p. 50, 51), wordt door
Post in Reinhart in z'n geheel geciteerd met enkele kleine spellingsafwijkingen (dl. 3, p.59).
134. Alg. wb. v.k. en w., dl. 5, p. 533, 534. De vertaling waarop gedoeld wordt draagt als auteursnaam
overigens: Kalidas. De volledige titelbeschrijving luidt: Kalidas. Sakontala of de beslissende
ring, een Indiaansch schouwspel. Oorspronglijk geschreeven in de oude Sanskritische en
Prakitische taal, met ophelderingen van G. Forster Haarlem. A. Loosjes Pz., 1792. (UB A'dam
2456 C 26.)
135. M. Buisman en J.Fzn. Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815 [...]. Amsterdam [1960],
p.194 (no. 1091).
[F.M. Klinger.] Geschiedenis van Raphael d'Aquillas. Leyden en Amsterdam, Honkoop en Ten
Brink Gz., 1798.
136. Onze vraagen van den dag. Amsterdam, Johannes Allart, 1794. De medicus J.P. Michel wordt
als auteur vermeld in het Biogr. wb. d. Ned.. dl. 12 (1869), p.827.
137. Behalve de K.B., de UB's, en de in aant. 126 aangeduide bibliotheken en archieven, werden
nog tientallen andere bekende bibliotheken aangeschreven waaronder de Stadsbibl. te Haarlem,
de Prov. bibl. te Leeuwarden, Teylers Genootschap, de Theol. hogeschool te Kampen. de bibl.
van het Instituut voor de Tropen te A'dam etc.
Ook in de bibliotheek v.h. CBG komt deze brochure niet voor.
Het R.A., de UB en het Guiana Museum in Georgetown heb ik eveneens om de brochure
gevraagd, maar van deze instellingen heb ik noch een positief noch een negatief antwoord
ontvangen.
138. Toen het systematisch onderzoek geen resultaat opleverde, heb ik nog allerlei catalogi en
bibliografieën geraadpleegd die grotendeels toevallig genoemd zouden kunnen worden.
139. Alle in de C.C. opgenomen exemplaren werden aangevraagd en onderzocht: verder werden
enkele grote Belgische bibliotheken benaderd, waarna het exemplaar van Stadsbibliotheek te
Antwerpen ter inzage opgestuurd werd.
140. Biogr. wb. d. Ned. 15 (1872), p.433.
141. Zie ook aant. 137 en 126.
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142. Het beeld van eene stille in den lande, of trekken uit het leven der weduwe van J.C. Lavater.
Uit het Hoogduitsch. Haarlem 1817. (2e verm. dr.: Amsterdam 1845.)
143. Bibliotheek G.A. A'dam; F. Har. no. 41.
De navorscher 31 (1881), p.277, 278.
144. Susanna Maria en Cornelia Elizabeth waren dochters van de Utrechtse hoogleraar David Mill
(1692-1756).
Ze zijn resp. in 1725 en 1734 in Utrecht geboren. In Elisabeths Utrechtse jeugdjaren kan ze
eigenlijk alleen de bijna 30 jaar oudere Cornelia E. Mill hebben leren kennen; Susanna Maria
huwde reeds in 1746 met de Amsterdamse predikant W.H. (van) Harscamp. Zie ook: S.M.
Harscamp-Mill. Aan den weledelen grootachtbaren here, den here mr. Everard van Harscamp,
Raad in de Vroedschap der stad [...]. Ten twedenmale tot burgemeester aangesteld, den 12den
Wynmaand 1766. (G.A. Utrecht; Bibliotheek over Utrecht 2574.)
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2 Biografische schets
In het gezin Post
ELISABETH MARIA POST werd op 22 november 1755 geboren te Utrecht en de
daaropvolgende zondag (26 nov.) in de Domkerk gedoopt.145. Ze was het zesde kind
van Evert Post en Maria Johanna van Romondt.
Haar ouders waren ruim tien jaar eerder, op 22 maart 1745, te Utrecht gehuwd.146.
Evert Post was geen Utrechtenaar. Hij werd in 1719 te Rotterdam geboren, waar zijn
vader koopman en zijn grootvader notaris was.147. Zijn vader heeft hij niet gekend;
deze stierf enige dagen voor zijn geboorte.148. Zijn moeder huwde opnieuw toen hij
vier jaar was; zij overleed tien jaar later.149. Van zijn jeugd is slechts bekend dat hij
die ‘vreugdenloos’ sleet, waaraan beide sterfgevallen en het achterblijven met een
stiefvader wel niet vreemd geweest zullen zijn.150. In 1740 dienden Evert en zijn twee
jaar oudere broer Gerrit bij de Staten van Holland een verzoek in tot
meerderjarigheidsverklaring; dit werd ingewilligd.151. Toen woonde Evert al niet meer
in Rotterdam, maar in Den Haag, waar hij in december 1739 geadmitteerd was als
notaris. Dit ambt oefende hij er tot maart 1744 uit, waarschijnlijk met weinig succes.152.
Voorjaar 1744 kwamen de broers Gerrit en Evert Post naar Utrecht: ze werden de
nieuwe eigenaars van een suikerraffinaderij op het Lucasbolwerk, die onder de vorige
eigenaars mislukt was.153. Aanvankelijk woonde Evert bij zijn broer en schoonzuster
in, op de Raffinaderij, bij zijn huwelijk verhuisde hij naar de Muntstraat.154.
Maria Johanna van Romondt was Utrechtse. Ze werd er in 1724 geboren; haar
familie behoorde tot de aanzienlijkste in de stad.155. Haar grootvader was o.a.
muntmeester te Utrecht, haar vader o.a. kannunik en kameraar ten Dom, en
hoogheemraad van Heykop. In het jaar van haar huwelijk deelden haar broers in deze
functies; men kan zeggen, dat Evert Post enigszins boven zijn stand getrouwd is.
De eerste jaren van zijn huwelijk zal Evert Post zich voornamelijk met de
suikerraffinaderij hebben beziggehouden, maar na een jaar of
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tien kwam hij, ongetwijfeld dankzij zijn invloedrijke schoonfamilie, als raad in de
vroedschap (1756-1768). Daarnaast oefende hij nog de volgende functies uit: schepen
(1758-1763), commissaris van de Stads-Aalmoezenierskamer (1761-1762),
boekhouder van deze instelling (1762-1763) en kameraar van de stad Utrecht
(1763-1768). Namens de vroedschap zat hij bovendien in talrijke gemeentelijke
commissies.156. Kortom, hij werd een van de belangrijkste burgers van de stad.
Elisabeth Maria was, zoals gezegd, het zesde kind. Voor haar waren
achtereenvolgens geboren: Adriana Maria (1746), Diederik Johan (1747), Gerrit
Willem (1749), Nicolaas Jacobus (1751) en Hermanus Hillebertus (1753). Het gezin
heeft in totaal tien kinderen geteld. Na Elisabeth Maria volgden nog Evert Johan
(1757), Johanna Cornelia (1762), Didrika Johanna (1764) en Adriaan (1772). Vier
van hen stierven zeer jong: Diederik Johan op z'n vierde jaar (1751). Nicolaas Jacobus
op z'n vijfde (1757), Johanna Cornelia tweeënhalve maand na haar geboorte (1762)
en Adriaan na een jaar (1773).157.
Bij Elisabeths geboorte woonde het gezin in de Herenstraat, maar enige jaren later,
toen Evert Post een belangrijke publieke rol begon te spelen, betrokken zij een deftige
woning op de hoek van de Kromme Nieuwe Gracht en de Muntstraat.158. De familie
moet in zekere weelde geleefd hebben, er was huispersoneel onder wie mogelijk een
kindermeisje. Vooral de ouders moeten van het stadsleven gehouden hebben.159. De
kinderen werden godsdienstig opgevoed - de ouders waren lidmaten van de heersende
calvinistische kerk. De moeder, die als een toonbeeld van deugd en vroomheid
voorgesteld wordt, speelde de belangrijkste rol in het religieuze leven.160.
In de loop van 1763 werd Evert Post als kameraar verantwoordelijk voor de kleinere
uitgaven van de stad, in het bijzonder die voor de openbare werken. Men kan deze
functie vergelijken met die van gemeente-ontvanger met een uitgebreide bevoegdheid
op het gebied van de gemeentewerken.161. Het stadsbestuur van Utrecht en de
Gedeputeerde Staten eisten voor deze functie een waarborg. Meestal was dit een
‘personele borgtogt’ d.w.z. een persoon werd borg, maar in het geval van Post keurde
de vroedschap ‘reële borgtogt’, met een som geld of goederen als onderpand, goed.
Deze bestond uit ‘de helfte in de Zuikerraffinaderye en aanhorige gebouwen’ - Everts
deel.162. Daartoe werd uiteraard deze raffinaderij door een commissie op haar zakelijke
gezondheid onderzocht, met gunstige uitslag.
Het ging de familie goed in deze jaren. De oudste zoon. Gerrit Willem, studeerde
aan de Utrechtse Hogeschool. Hij promoveerde op zeventienjarige leeftijd in augustus
1766 tot doctor in de rech-
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5. Het familiewapen van Post, dat werd afgebeeld door de Stads-aalmoezenierskamer. Evert Post was
commissaris en boekhouder van deze instelling.
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ten.163. Hij droeg zijn dissertatie op aan zijn vader en zijn ooms, die allen met
vermelding van hun belangrijke functies genoemd werden. Onder hen bevonden zich
drie doctores juris, van wie één. Johannes Lambertus van Romondt, secretaris was
van het Utrechtse gerecht. Een goede carrière leek in de oligarchische maatschappij
van die dagen voor deze ‘jongeling [der] hope’ weggelegd. Hermanus Hillebertus
was in hetzelfde jaar ingeschreven als leerling van de voorname Hieronymusschool,
de voorloper van het Stedelijk gymnasium; Everhardus Johan volgde een jaar later.164.
Toen Elisabeth Maria ruim twaalf jaar oud was, werd haar vader door een aantal
tegenslagen getroffen die hij nauwelijks meer te boven kon komen. In het begin van
1768 werd duidelijk, dat er met de suikerraffinaderij iets misgegaan was: ‘door
menigvuldige desastres in zijne negotie’ konden de schuldeisers niet meer betaald
worden en het faillissement was onvermijdelijk.165. Dit betekende voor Evert Post
uiteraard, dat hij, nu zijn waarborg waardeloos was geworden, zijn kameraarsfunctie
zou verliezen. Dit gebeurde zodra de vroedschap van de moeilijkheden vernam. Op
10 maart kreeg de financiële commissie opdracht een onderzoek in te stellen naar de
toestand van de stadsfinanciën die door Post beheerd werden. Op 12 maart
rapporteerde zij, dat zij ‘alles wat tot 't zelve specterende was, in volkomene goede
orde bevonden hadden’, maar desondanks was men van oordeel, dat ‘de Heer Post
voor tegenwoordig verhindert is op alles wat tot 't Cameraarsampt behoord de
vereyschte attentie in persoon te hebben’ en hij werd vervangen. Een en ander werd
aan stadhouder Willem V meegedeeld die het recht had van ‘recommandatie’ bij
benoeming en ontslag. In diens antwoord, voorgelezen in de vergadering van 18
maart, deelde hij onder meer mee:
Wij kunnen niet anders dan ten vollen adprobeeren, 't geen by UEd in
dezen ter behartiging van Stads Welzijn provisioneel is verricht, en
vermeinen, dat naardien 't niet prudent nog convenabel zoude zijn, dat aan
iemand, die zelvs erkend in zijne eijge zaaken geheel te zijn geruineerd,
worde toevertrouwd een post, waar aan de maniantie van een groot gedeelte
van de jnkomsten van UE Stad is gehecht, UE hoe eerder hoe beeter, tot
de aanstellinge van een ander Cameraar behoorde te procederen [ ...].
Daarna werd meegedeeld wie Post moest opvolgen en bovendien wie de functie
mocht gaan bekleden die door de opvolger vrijgemaakt zou worden.166. Er waren
altijd gegadigden genoeg voor een opengevallen plaats.
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Waarschijnlijk omdat hij strikt onderscheid wilde maken tussen zijn persoonlijke
financiële toestand en die van de stadskas - die volkomen in orde bevonden was -,
heeft Evert Post nog getracht zijn zaak bij de stadhouder te verdedigen, maar kennelijk
werd hem duidelijk gemaakt dat hij een dergelijke poging wel achterwege kon laten.
Hij schreef daarop aan de vroedschap:
Hoezeer de ondergeschrevene vermeijnt, dat indien er ruimte van tijd
gelaaten wierde om aan zijne doorl. Hoogheid in 't breede te deduceeren
de reedenen, waarom de ondergeschrevene vertrouwd niet in de termen
te zijn, dat de Vroedschap den zelven buijten zijne bewilliginge van zijne
Commissie als Cameraar kan ontzetten, zijne Doorlugtige Hoogheid daar
op gewisselijk reflexie zoude neemen, heeft de ondergeschrevene uit pure
deference voor zijne Hoogheid geresolveert zijne Commissie als Cameraar
te stellen ter dispositie van de Vroedschap, zulks doende bij dezen. Utrecht
den 18en Maart 1768.167.
Zijn plaats als raad in de vroedschap hoefde hij niet op te geven. Hij maakte zelfs
nog deel uit van een viermanscommissie die in juli met Gedeputeerde Staten van
Utrecht onderhandelen moest over financiële zaken.168.
De crediteuren lieten beslag leggen op alle bezittingen van de beide broeders Post;
hun gezinnen kwamen in desolate toestand te verkeren. Omstreeks half april was
Evert al zijn bezittingen reeds kwijt en moest hij bij zijn zwager mr. J.L. van Romondt
en bij een van zijn kennissen, mevrouw E.P. Clotterbooke (echtgenote van de
hoogleraar in de theologie Albertus Voget), beddegoed, serviesgoed, meubilair e.d.
lenen.169.
Kort daarop vertrokken Maria Johanna van Romondt en de kinderen - op Gerrit
Willem na -, naar Jutphaas waar ze een tijdelijk onderdak vonden.170. Evert Post bleef
voorlopig in Utrecht. Ongetwijfeld hoopte hij geheel of gedeeltelijk gerehabiliteerd
te worden. Zijn aanblijven als raadslid wijst erop, dat hij er nog niet in alle opzichten
kansloos voorstond. In hoeverre persoonlijke vijanden ervoor geijverd hebben hem
geheel in discrediet te brengen en in hoeverre de schoonfamilie hem heeft laten
vallen, is niet na te gaan. Later heeft Elisabeth Maria een dergelijke behandeling
althans gesuggereerd; ze zei onder meer, dat hij ‘al dikwijls het doel van laster,
afgunst en onrechtvaardige vervolging’ geweest was; haar vader sprak zelf over
‘aanstook van onverwacht ongunstige vervolgers’.171. De 21e september werd hij op
een lijst met alle andere te benoemen functionarissen opnieuw voorgedragen als raad
in de vroedschap. Op
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12 oktober kwam er antwoord van Willem V, waarbij deze meedeelde, dat hij het
goedgevonden had ‘de thans fungerende Vroedschappen alle thans te continueren,
uitgenomen Evert Post’!172. Deze beslissing heeft Elisabeths vader zwaar getroffen;
zijn rol in Utrecht was uitgespeeld.
Het is niet duidelijk hoe het gezin de rest van 1768 en het jaar 1769 heeft
doorgebracht. De moeder en de kinderen verbleven in Jutphaas, de vader was in
Utrecht. Pas in het voorjaar van 1770 leefde men weer samen.173. Het gezin zal vooral
van liefdadigheid hebben moeten rondkomen en blijkens toespelingen hierop in het
werk van Elisabeth Maria, was het met deze liefdadigheid slecht gesteld.174.
Nog veel ernstiger gebeurtenissen troffen het gezin. Direkt na de financiële
moeilijkheden heeft de oudste zoon, Gerrit Willem, doctor in de rechten, het vaderland
verlaten om in Oost-Indië te gaan werken. Dit om het ongelukkige gezin te kunnen
steunen. Bovendien, een carrière in zijn vaderstad behoorde waarschijnlijk niet meer
tot de mogelijkheden. Voorzien van een nogal kostbare reisuitrusting vertrok hij op
28 sept. 1768 met het schip ‘den Tempel’ uit Rotterdam als ‘adsistent’ van de
Oost-Indische Compagnie.175. Aan boord trad hij onder meer op als notaris: hij maakte
testamenten voor de schepelingen. Batavia heeft hij echter niet bereikt: hij stierf
onderweg (26 febr. 1769) en vond zijn graf in de golven.176.
Verkeerde Evert Post in deze tijd in een geloofscrisis? ‘De nevel des ongeloofs’
verdonkerde zijn levensweg dikwijls.177. Misschien was deze crisis de reden waarom
hij in het voorjaar 1770 na aankomst te Emminkhuizen (gemeente Renswoude) door
de predikant ‘in het vriendelijk’ onderhouden moest worden; hij kreeg althans geen
gewone attestatie van Utrecht naar Renswoude - wat echter ook met zijn faillissement
kan samenhangen, of met zijn gezinsleven.178.
Emminkhuizen was een eenzaam en geïsoleerd gelegen gehucht midden in een
onherbergzaam veengebied ten zuiden van Renswoude. De weinige bewoners hielden
zich bezig met wat bescheiden landbouw en veeteelt en voorts werd er turf gestoken.179.
Elisabeth Maria was bijna vijftien jaar toen ze er een teruggetrokken leven moest
gaan leiden; zonder vrienden en vriendinnen verstreken hier de beste jaren van haar
jeugd. Armoede, angst voor de toekomst en eenzaamheid teisterden het gezin.
Familieleden en vrienden lieten nauwelijks meer van zich horen. In februari 1772
werd nog een zoon geboren, Adriaan geheten. Zijn dood amper een jaar later moet
een absoluut dieptepunt betekend hebben; het verblijf in Emminkhui-

A.N. Paasman, Elisabeth Maria Post

58
zen, voor deze stadsfamilie toch al moeilijk te verdragen, werd nu geheel
onmogelijk.180.
Van hoeveel betekenis dit gedwongen isolement geweest is voor de ontwikkeling
van de kinderen, bleek onder meer bijna vijftien jaar later, toen een van Elisabeths
broers, Hermanus Hillebertus, een vooraanstaande positie afwees, omdat hij vond
‘weegens eene geretireerde opvoeding min geschikt tot publiecque bedieningen’ te
zijn.181. Ook op Elisabeth Maria hebben deze jaren een blijvende invloed uitgeoefend.
Haar neiging tot eenzelvigheid en tot melancholie, evenals haar gevoel voor de
betrekkelijkheid van rijkdom, macht en aanzien, zelfs van al het aardse genoegen,
moet zich in deze tijd sterk ontwikkeld hebben.
Het is zeer waarschijnlijk, dat het gezin de magere jaren in Emminkhuizen op het
landhuisje van de zelfde naam heeft doorgebracht.182. Met dit huis, toebehorende aan
de Utrechtse Domproosdij, was sinds 1725 Frederik baron van der Does, beleend.
Deze woonde er echter niet. ‘Door Gods hand bezogt’, was hij onder curatele gesteld;
hij verbleef op het huis Rampenbos bij Bergen. Frederiks rentmeester en
zaakwaarnemers waren Utrechtenaren en het ligt voor de hand dat Evert Post als
vooraanstaand burger hen gekend heeft.183. Het huis was als bescheiden zomerverblijf
gebouwd. Het lag in de weilanden aan de voet van de Emminkhuizerberg. In een
officiële beschrijving heette het ‘'t huys tot Emminkhuyzen, met 't Voorburg, Cingelen,
Boomgaarden en Grachten, groot omtrent vier Mergen twee en tachtig Roeden
lands’.184. Het gezin heeft getracht in eigen onderhoud te voorzien door het
bijbehorende land te bewerken en door huisvlijt. De sfeer van het verblijf aldaar werd
door Elisabeth Maria later als volgt getekend in een beschrijving van de eenzaamheid
en van de geluiden in de grachten en in de bomen rond het huis:
Hier naar luisterde ik, in de lange eenzame winteravonden, als wij door
ijzeren hekdeuren, die met een stroef geknars (noch dunkt mij, hoor ik
dien toon!) bij de dalende schemering vergezeld werden; als wij van de
geheele wereld op dit afgelegen verblijf waren afgescheiden, en nooit door
een vriendenbezoek verrast wierden, en geen aangezigt als dat van elkander
zagen; als wij, in een ruime kamer, waar geen brommend vuur de nijpende
koude verjagen kon, bij een zaten, en stilte, en peinslust, in ons arbeidzaam
gezin, heerschte; als de doodsche eenzaamheid, de eenvormige levenswijs,
en het gemis van verstrooiende en vervrolijkende boeken, de
zwaarmoedigheid verdubbelden; als nadenken van de
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6. Het landhuis Emminkhuizen waar de fam. Post waarschijnlijk enige jaren verblijf
hield.
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vervlogene jaren des geluks, en zorge voor een talrijk kroost, op het
gefronseld gelaat mijner bedrukte ouderen sprak, en wij, hunne kinderen,
in den bloeitijd der kommerlooze vreugde, reeds deelden in de zwarigheden
des moeielijken levens; dan breede stroom! dan was het gebruis uwer
golven, dan was het geblaas der winden, die u bewogen, die in de
gezweepte boomtakken gonsden, en op het onbeschermde slot al stormend
aangierden, en door de reten der oude vensters doordrongen, voor mij een
harmonisch consert, daar ik met afgetrokken vervoering naar luisterde.185.
In mei 1773, twee maanden na de dood van Adriaan, vertrok het gezin naar het
grotere en aangenamer gelegen Amerongen. Het dorp telde verscheidene fraaie
gebouwen. Het Huis Amerongen, waar de heer van de Vrije Heerlijkheid woonde,
leek een ‘paleis’ en de directe omgeving was ‘vol van vermaakelyke landsdouwen,
plantagien en lustplaatzen.’186.
Elisabeth deed in deze plaats in juni 1773 haar belijdenis - ze was toen bijna
achttien jaar.187. In hetzelfde jaar begon het gezin met geestelijke en materiële steun
van o.a. mr. Adriaan van Romondt opnieuw plannen voor de toekomst te maken.
Evert Jan ging in september 1773 terug naar Utrecht om daar theologie te studeren;
de oudste nog in leven zijnde zoon, Hermanus Hillebertus, vertrok te zelfder tijd naar
Essequebo om in de Nederlandse volksplantingen in Guyana het geluk te zoeken,
ten einde de achterblijvers zo goed mogelijk te kunnen steunen.188. Zijn doel was,
voor gemeenschappelijke rekening van hemzelf en van zijn broer en zusters land te
kopen en daarop een plantage aan te leggen. De kinderen Post konden over f 20.000,
- gezamenlijk kapitaal beschikken! Dit kan eigenlijk alleen van de moeder of haar
familie afkomstig zijn. Neef Adriaan van Romondt leende een ongeveer gelijk
bedrag.189. De ouders bleven met hun drie dochters in Amerongen achter. Evert Post
schreef naderhand hoe hij zich toen voelde, als
Een Man, hoe zeer zijn Plichten hebbende zoeken te betrachten, in
Posten en handel, door zamenloop van teegenspoeden gefoltert, en
vervolgens, door aanstook van onverwacht ongunstige vervolgers, in die
akeligste rampspoed gebragt, dat hij eindelijk met zijne Nombreuse
Famillie, met wortel en Tak uitgeroeit wierde, en daar van nu met zijn
Huys de aller smertelijkste gevolgen smaakt [...].190.
Na ruim een jaar ging de toekomst er beter uitzien. De heer van
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Amerongen, Frederik Christiaan Reinhart, baron van Reede, graaf van Athlone,
schijnt de familie gunstig gezind te zijn geweest. Toen in de loop van 1774 het
drostambt in de Heerlijkheid Amerongen vakant zou worden, waagde Evert Post het
ernaar te solliciteren. Hij schreef de graaf en de gravin te hopen,
dat 't U HoogEd. geb. dog behaagen mogen, om derselver vleugelen
van goedertierenheid over mij, en [mijn] bedrukt huisgezin uit te breiden,
door dezelve als 't ware weder uit 't stof op te beuren [ ... ].191.
De uitslag was des te belangrijker, omdat het ‘ongeluckig huisgezin’ juist op het
punt stond Amerongen te verlaten en verder te trekken. Evert schreef tenminste:
Indien U Hoog Ed. geb. konde besluyten tot eene voor mij gunstige en
wenschbare Resolutie, zoude 't aller opmerklykst zijn, dat 't juijst gebeurde
in een tijdstip, dat ik mij disponeren zoude moeten, om U Hoog geb.'s
aangenaamst hoog-Teritoir te verlaaten, om weder elders heenen te
zwerven, 't welke ons dus door Uwe Excellentien zoude worden
geprovenieert, op eene voor ons zoo aller aangenaamste als onverwachtste
wijze [ ... ].192.
Een aantal dagen later kreeg Post de toezegging dat de graaf zijn medewerking
zou verlenen, wat betekende dat er een eind zou komen aan de moeilijke tijd waarin
men als vreemdeling in eigen land leefde.193. Groot was de vreugde in het gezin:
Tonge nog Penne, zijn niet toereijkende, om uit te drucken, de gevoelens
van verplichtinge en dankzegginge, wegens de uitmuntende weldaden,
welke het UExcell. behaagt heeft, aan mij, en mijne famielie aller gratieust
te bewijzen, door de dispositie in mijn faveur, van 't open zullende vallen
Drost-Ampt van UHoog Edel Geb. Hoge Heerlijkheid Amerongen.194.
Aldus het begin van een dankbetuiging aan de graaf, waarin Evert Post beloofde
zijn aanstelling zo goed mogelijk waar te maken, ten dienste van de graaf en diens
‘onderzaaten’. Op 31 dec. 1774 werd hij officieel aangesteld als drost, schout,
watergraaf en hof- en tijnsmeester, met als voornaamste opdracht ‘goede orde, Politie
en Justitie in den Gerechte te onderhouden en administreren’ en voorts de dijken te
schouwen en de pacht en de belastingen in de Heerlijkheid te beheren en te
administreren.195. Na enige tijd kon het gezin zijn intrek nemen in het Drostehuis,
nabij het kasteel gelegen, met uitzicht op de uiterwaarden van de Rijn, weilanden en
bouwland aan
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de voorzijde, terwijl aan de achterzijde heide, heuvels en bossen te zien waren. In
de tuin stond een ‘boekencel’.196. Een betere tijd brak aan voor de ‘Oud Raad der Stad
Utrecht’ (zoals Evert Post zich noemde197.) en voor zijn gezin. Het besef echter,
onrechtvaardig behandeld en wat zijn kwaliteiten betreft, miskend te zijn, bleef de
vader zijn verdere levensjaren bij en heeft ook de overige gezinsleden voortdurend
geobsedeerd. Elisabeth roert het onderwerp in haar werken zeer dikwijls aan.
Voor Elisabeth Maria Post heeft het verblijf in Amerongen meer betekend dan
alleen het einde van een aantal moeilijke jaren. Het groter levensgeluk dat ze in deze
plaats genoot, veralgemeende ze tot het geluk van het landleven, en beschouwde ze
als tegenstelling tot het ongeluk en het onrecht van de stad (en het hof!). Als
stadsmeisje had ze reeds van het landleven gehouden en had ze-zoals ze later schreef-,
aan een speelgoed-herderinnetje en -schapen de voorkeur gegeven boven ander
speelgoed. In de tuin had ze de landelijke natuur nagebootst en een dagje naar buiten
was een feest geweest. Toch was er ‘een nacht van rampen’ nodig, voordat ze het
landleven werkelijk genieten kon:
Zalig land! stil gelukkig leven! daar ik, van stadsgewoel afgescheiden,
met verdartelende vreugde en verwoestende driften even onbekend, mijn
tijd en mij zelven genoot: daar geen dwang van welvoegelijkheid, geen
vervelende plichten mij in aangenamer bezigheden stoorden; daar mijne
eenzelvige dagen in eene arbeidzame rust als een effen beek henenvloeiden;
daar ik, bij den aanblik der ongedwongene natuur, de wreedheid van de
wisselende fortuin vergat: - neen daar ik haar veel eer dankbaar zegende,
om dat hare berooving mij een grooter goed verkrijgen deed!198.
In deze periode besteedde ze haar dagen vooral aan lezen en raakte ze thuis in de
favoriete literatuur van haar tijd, in het bijzonder in het werk van W. Sluiter, H.K.
Poot, S. Gessner en F.G. Klopstock. Vader Post studeerde graag en Elisabeths moeder
las veel in de Bijbel en in allerlei stichtelijke werken.199. Door hen moet Elisabeth
aangespoord zijn zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
De schrijver die na haar vertrek uit de stad meer dan anderen voor haar betekend
heeft, was Salomon Gessner. Zijn natuurtaferelen herkende ze, of ‘vertaalde’ ze in
de haar omringende natuur. Zijn idylles werden haar ‘schoone Ideälen’. Ze verbleef
dan ook niet zelden ‘op dit heerlijk land der verbeelding’.200. Toch was er niet enkel
sprake van fantasie: ze probeerde de gelukswereld in het gewone leven ook te
realiseren. Dat dit in laatste instantie een vlucht
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7. In het landelijke Amerongen vergat E.M. Post ‘de wreedheid van de wisselende fortuin’.
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uit haar eigen werkelijkheid was, blijkt uit - vooral het slot van - de volgende
jeugdherinnering:
o Dien lieven Dichter der Natuur! welk een aantal genoegelijke
levensuren, is mijne jeugd aan hem verschuldigd. In rijper jaren gevoel ik
nog al zijne waarde; en dit gevoel zal ook met mij verouderen. Met Gessner
in de zak, dwaalde ik, naar een volbrachten dagtaak, in stille eenzaamheid
in menigen hemelschen avondstond langs golvende korenlanden, op de
donkere paadjes van een statig bosch, aldaar in een verscholen hoekje
onbemerkt in het mosch gezeten, vergastte ik mij zelven op zijne gezangen,
en genoot een onbeschrijfelijk genoegen. Hoe benijdenswaardig vond ik
dan mijn lot boven dat van al de speelgenoten mijner kindsheid, die binnen
de muren van stad en kamer, met mijn landelijk geluk onbekend, hunne
uuren versleten.201.
Op de haar inspirerende omzwervingen in de Amerongense natuur las Elisabeth
zeer veel; ze nam de natuur waar, overpeinsde wat ze gezien en gelezen had, hield
er aantekening van en voerde de pen voor scheppend werk. Op ‘het land’ heeft ze
zich zelf ontwikkeld; ze werd later dan ook door haar tijdgenoot, de dichter W.A.
Ockerse, gerekend tot de ‘door de natuur zelf gevormde groote vernuften’.202.
De eerste vermelding van haar literaire voortbrengselen is mogelijk te vinden in
een brief uit aug. 1780 van vader Post aan de graaf en de gravin. Deze waren enige
tijd afwezig geweest en ter gelegenheid van hun terugkeer op het kasteel schreef de
drost het volgende:
UExcell. gelukkig arrivement vernemende, gaf ons stof tot onderling
discours, en dat, aan mijne Doghter gelegentheid, om ingeslote Regelen
te fabriceren; welke de vrijheid neme, aan U Hoog Geb. te zenden; en
tevens te vragen, wanneer dat het Uwe en Haare Excelln. behagen zal, het
zij, op morgen of anderen dag, dat ik met mijne Famil. onze opwachtinge,
bij UExcell. en aan de Gravinne hoogst deszelvs Gemalinne mogen komen
maken.203.
Het oudst bekende, gepubliceerde gedicht is van een maand later, n.l. uit september
1780. Elisabeth was toen bijna vijfentwintig jaar. Zij schreef het voor Cornelia
Elisabeth Mill, dochter van de Utrechtse hoogleraar in de theologie David Mill, ter
gelegenheid van het overlijden van Cornelia's zuster: de dichteres Susanna Maria
Harscamp-Mill (op 30 aug. 1780).204. In dit lange gedicht wordt het hemelse geluk
van de overledene gesteld tegenover het verdriet van de nabestaande, met het
vooruitzicht voor de laatste ook eens het hemelse
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geluk deelachtig te zullen worden. Het werd samen met troostgedichten van A.R.
Croonenberg wed. Swanenburg en Ja.Aa. Oosterdijk in druk uitgegeven.205.
Het daaropvolgende gedateerde gedicht is uit 1782: De onzekerheid (opgenomen
in Voor eenzaamen); het bevat een autobiografisch gegeven, n.l. de onzekerheid over
een behouden overtocht van Hermanus Hillebertus die op weg naar het vaderland
zou zijn - tijdens de Vierde Engelse oorlog!
In 1784 verscheen er van haar hand een gedichtje, Jacobs goedheid, in het voor
kinderen bestemde seriewerk Geschenk voor de jeugd, dat geredigeerd werd door
twee predikant-schrijvers Ah.van den Berg en J.F. Martinet. Nic. van de Meer jun.
tekende en graveerde er een afbeelding bij. Ook later werkte Elisabeth nog eens aan
het Geschenk mee; in 1789 werd haar gedichtje Het gewroken bijtje opgenomen.206.
Met beide broers was het intussen goed gegaan. Evert Jan werd in 1778 als
proponent toegelaten tot de classis van Rhenen en Wijk. en in het daaropvolgende
jaar beroepen naar Avezaath. Zijn oudste zuster, Adriana Maria, ging met hem mee
om voor de huishouding te zorgen. Twee jaar later trok hij naar Elburg en weer twee
jaar later (1783) werd hij in Arnhem als predikant bevestigd. In deze belangrijke en
begeerde standplaats bleef hij zijn verdere leven.207.
Hermanus Hillebertus had in 1776 grond kunnen kopen in Demerary (bij het
tegenwoordige Georgetown in Guyana), en zijn plantage ‘Le Resouvenir’ aan de
Courabana-Creecq was een succes geworden. De jonge planter kwam ongeveer tien
jaar na zijn vertrek zijn vaderland bezoeken om een aantal zakelijke, meest financiële,
maatregelen te treffen, en om zijn vrouw, Adriana de Wit(t), met wie hij in 1781 in
Demerary gehuwd was, aan zijn familie voor te stellen.208. Wanneer hij precies
arriveerde is niet met zekerheid te zeggen - zeker niet in 1782 zoals de familie gehoopt
had; waarschijnlijk eind 1783 of begin 1784. Hij vertrok weer in de nazomer van
1784. Aanvankelijk logeerde hij in Amerongen, maar na enige tijd zocht hij een
verblijf in Amersfoort. Hij sloot een arbeidscontract met een timmerman om in
Demerary te komen werken: men had er gebrek aan handwerkslieden.209. Bovendien
werd er een regeling getroffen om zijn broer en zusters uit de onderneming te kopen
zodat hij alleen eigenaar zou worden. In verband daarmee zou hij vanaf 1784
gedurende tien jaar ieder jaar f 2.000,- aflossen en vijf procent rente uitkeren. Verder
gaf hij via een Utrechtse notaris een obligatielening uit van f 18.000,- tegen 4%.
Rente en aflossing moesten betaald worden uit de opbrengst van de produkten die
Hermanus Hillebertus naar Ne-
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derland zou verschepen.210.
Nadat Adriana Post, geboren De Witt, in Amersfoort haar belijdenis had gedaan
- in Demerary was het met de ‘bediening des Goddelijken Woords’ slecht gesteld -,
keerden de echtelieden naar Guyana terug.211. Daar ging het hun ook in de volgende
jaren goed. H.H. Post werd tot de ‘voornaamste en kundigste Ingezeetenen’ van
Demerary gerekend en in begin 1785 uitgenodigd om in de slechts uit vijf man
bestaande Raad van Demerary zitting te nemen. Hij berichtte de Raad echter, dat hij
bedankte
om verscheyde gewigtige Reedenen [ , ] onder anderen de
waarscheynlykheyd van weeder te zullen Repatrieeren [ , ] de gedagten
dat deese Hove niet wel omtrent deszelfs Persoon mogten zyn onderrigt
[ : ] Als weegens eene geretireerde opvoeding min geschikt tot publiecque
bedieningen [ ... ].212.
De plannen om te repatrieren zijn echter niet verwezenlijkt, daarvoor was hij
waarschijnlijk te zeer aan zijn bedrijf gebonden. Zijn bezittingen breidden zich
namelijk in de volgende jaren sterk uit. Niet alleen kreeg ‘Le Resouvenir’ een dubbele
oppervlakte, maar bovendien werd H.H. Post eigenaar en medeëigenaar van
verscheidene plantages; o.a. was hij eigenaar van de plantage ‘L'utile sollitude’ en
medeëigenaar van ‘Le Triumph’, en van ‘De beeter hoop’. Het aantal slaven alleen
op ‘Le Resouvenir’ steeg van 38 in 1784 tot 72 in 1788 en tot 101 in 1793. De
produkten die er verbouwd werden, waren hoofdzakelijk koffie en katoen.213. Gevallen
van slavenopstand of slavenmishandeling, die overigens in Demerary nogal veelvuldig
voorkwamen, zijn van zijn plantages niet bekend. In augustus 1787 ondertekende
hij wel met vele andere planters uit Demerary en Essequebo een request aan de
Staten-Generaal van het moederland om de invoer van slaven, een monopolie van
de West-Indische Compagnie, te vergemakkelijken door deze ook aan buitenlanders
toe te staan.214. Het plantersgezin telde één zoon: Hermanus Johan.215.
In de Republiek waren na het uitbreken van de Vierde Engelse oorlog in 1780, de
reeds aanwezige binnenlandse politieke moeilijkheden sterk toegenomen. In hoeverre
zij het leven van de familie Post beinvloed hebben, is niet bekend. Als schout van
een oranjegezinde graaf zal Evert Post tegen roerige patriotten hebben moeten
optreden. In de crisismaanden van 1787 toen de burgeroorlog dreigde, en de Pruisen
om het stadhouderlijk bewind te herstellen een inval voorbereidden, was hij echter
wegens ziekte niet meer in staat zijn functie uit te oefenen.
In het voorjaar van 1787 was de gezondheid van vader Post snel
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achteruitgegaan. Na begin maart kon hij de hem opgedragen taken al niet meer
vervullen.216. Adriana Maria kwam uit Arnhem terug om haar moeder en zusters ter
zijde te staan.217. Mogelijk had Evert Post er reeds over gedacht het drostambt neer
te leggen - hij was 68 jaar -, hij zocht tenminste naar een andere, rustig gelegen
woning, maar zijn toestand verergerde en hij stierf op 31 juli 1787. Hij werd in de
kerk van Amerongen begraven.218.!. Elisabeth memoreerde later haar vaders
rechtvaardige en milde optreden als volgt:
Mogelijk zullen zij, die uw ongeluk zogten, nog eens huivrend uwen
zerk betreden, en de vrienden die u beminden - de edelen die uwe
verdiensten kenden, - de verdrukten die gij recht deed - de verlatenen die
gij hielpt, en de ongelukkigen, die gij, in het ongeluk, ervaren, troost gaaft;
dezen zullen mogelijk met tranen van liefde en dank, uwe assche zegenend
noch eens zeggen: ‘Hij heeft welgedaan.’ -219.
Zes weken na het overlijden van Evert Post schreef de Arnhemse predikant-dichter
Ahasuerus van den Berg een brief aan de Barneveldse dichteres Margriet baronesse
Van Essen-Van Haeften, waarin hij een ‘opstel’ in brieven aankondigde van de hand
van ‘eene jonge, onder de schrijvers noch geheel onbekende Juffer’.220. Hij deelde
het volgende over haar persoon mee:
Zij bezit een zeer sterk geheugen, een zeer vlug verstand, een zeer
levendig vernuft, en een zeer fijnen, zuiveren smaak. Zij heeft het grootste
gedeelte van haar leven op het land doorgebragt, en de stilte die zij daar
geniet, met zeer veel ijver besteed, in het beschaven van haren geest, en
in het verzamelen van noodzakelijke, nuttige en aangename kundigheden
[ ... ].221.
Nadat ‘dit haar opstel’, Het land, in 1788 verschenen was, bleef de naam van de
schrijfster niet lang meer onbekend. De recensent van de Boekzaal der geleerde
wereld verklapte zijn lezers:
De nieuwsgierigheid heeft intusschen zo lang gewoeld, om de naam der
bevallige Schryfster te weeten, dat men eindelyk ontdekt heeft, dat dezelve
is E.M. POST, de Zuster van den waardigen Arnhemschen Leraar van dien
naam.222.
Elisabeth Maria had Ahasuerus van den Berg leren kennen, nadat haar broer Evert
Jan in Arnhem predikant geworden was. Van den Berg was toen reeds een man van
naam, die vooral bekend geworden
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was als actief lid van de commissie voor de psalmberijming in 1773 - welke dienen
moest om de zestiende-eeuwse berijming door Petrus Datheen te vervangen. De
voorgeschiedenis, totstandkoming en invoering van de nieuwe berijming hadden de
hele calvinistische wereld in beroering gebracht. Van den Berg had bovendien andere
publikaties op zijn naam, waarvan de Proeven van geestelijke oden en liederen (deel
1: 1777) en zijn werken voor de jeugd veel gelezen werden.223. Hij was bevriend met
een groot aantal schrijvers en dichters, onder wie H. van Alphen, R. Feith, J.F.
Martinet, J.P. Kleyn, Margriet van Essen-Van Haeften en Juliana C. de Lannoy. Hij
kende de duitstalige stichtelijke literatuur goed, vooral de poëzie: Gellert, Cramer,
Dilthey, Von Cronegk, Lavater, Kiopstock, Munter, Schmidt, Uz e.a. - hetzelfde
gold overigens voor de Nederlandse godsdienstige literatuur.224.
Elisabeth bezocht hem als ze bij haar broer en zuster logeerde. Zij las zijn
gepubliceerde en nog niet gepubliceerde oden en liederen en het staat buiten enige
twijfel, dat ze door hem veel beter is thuisgeraakt in de Nederlandse en Duitse
literatuur. Bij hem heeft ze zeker de gedichtjes van Margriet van Essen-Van Haeften
leren kennen, waaruit ze iets in Het land citeert. Van den Berg kende deze
barones-dichteres, vrouwe van de Schaffelaar, uit de tijd dat hij als predikant te
Barneveld stond.225. Ook Martinets werk, met name de Katechismus der natuur. die
zo'n belangrijke rol in haar natuurbeschouwing en -beleving gespeeld heeft, heeft
E.M. Post via Van den Berg leren kennen: de Zutphense filosoof-predikant was zijn
vriend en werkte in letterkundige en andere arbeid dikwijls met hem samen.226. Van
den Berg's zuster Kornelia Sebilla, die bij haar broer inwoonde, was voor Elisabeth
Maria zeker een interessante relatie: ook zij dichtte en vertaalde.227.
Van den Berg zal Elisabeth Maria ongetwijfeld uitgenodigd hebben om eens iets
te schrijven voor het Geschenk voor de jeugd (1781-1789) dat hij met Martinet samen
uitgaf. De eerste bijdrage van haar, het kindergedichtje Jacobs goedheid, verscheen
er in 1784; het contact met Van den Berg zal dus wel van 1783 dateren, het jaar
waarin Evert Johan Post in Arnhem bevestigd werd.
In hoeverre Van den Berg zijn ‘jonge Vriendin’ verder gestimuleerd heeft bij haar
literair-creatieve bezigheden, valt niet na te gaan. In het manuscript van Het land dat
hij in september 1787 in zijn bezit had, heeft hij slechts kleine, onbelangrijke
wijzigingen aangebracht. Wel deelde hij Margriet van Essen mede, dat hij naderhand
de drukproeven zou corrigeren, omdat Elisabeth zelf daarmee nog geen ervaring
opgedaan had.228.
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8. De predikant-dichter Ahasuerus van den Berg (1733-1806). Hij was Elisabeths ‘mentor’ en
introduceerde haar literaire debuut.
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De natuurbeschrijving die in Het land een voorname plaats inneemt - er is zeer weinig
verhaal -, was volgens Ah. van den Berg op eigen waarnemingen gebaseerd en niet
ontleend aan andere auteurs:
Zij beschrijft [ ... ] de schoonheden der natuur in alle de jaarsaizoenen, op
het Land, en zulke andere voorwerpen als zij best, uit hoofde van haar
Landverblijf, of hare andere persoonlijke omstandigheden, heeft kunnen
waarnemen. [ ... ]
Zij bezit die koenheid van geest, die, boven slaafsche navolging verheven,
zelf opmerkt en uitvindt. Haar naauwkeurig waarnemend oog zwerft
allomme in het ronde, en overal vindt zij onuitputlijke rijkdommen van
schoonheden, waar honderd anderen niets vinden.229.
De waarneming en schildering van de natuur in de vier jaargetijden moet al van
vóór 1787 dateren. Het is waarschijnlijk dat Elisabeth in Amerongen een soort
natuur-dagboek bijgehouden heeft. De beschrijvingen hieruit kan ze in 1787 rond
een eenvoudige intrige aangebracht hebben, mogelijk tijdens de ziekte van haar vader
toen de dreiging ‘het land’ te moeten verlaten om naar de stad te verhuizen, actueel
werd. Vooral haar moeder wilde naar de stad; zij vertrok dan ook na de dood van
haar man spoedig naar Arnhem, voorlopig nog als logee.230.
Autobiografisch kan men dit werk waarvan de briefschrijvende Emilia en Eufrosyne
de hoofdpersonen zijn, nauwelijks noemen. De recensent van de Vaderlandsche
letter-oefeningen vroeg zich weliswaar af, ‘wie zich onder den naam van EMILIA
verbergt’, maar Elisabeth zelf antwoordde in dezen later, dat ze met Emilia niet
zichzelf bedoelde:
(ik zou dan waarlijk, eenige trekken uit Euphrozijne's brieven in
aanmerking genomen, ellendig met ijdelen waan moeten bezocht zijn,)
maar [dat ik] alleen een meisjen tekende, zoo als ik weezen wilde, en dat
in gevoelens en denkbeelden met mij overeenstemde [ ... ].231.
Haar gevoelens en denkbeelden kan men uit Het land dus wel leren kennen. Dat
ze er ook enkele werkelijke ervaringen in beschreef, lag voor haar voor de hand,
want, zo stelde ze, ‘welk schrijver doet dit niet?’.
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De definitieve verhuizing naar de stad werd in het begin van 1788 een feit. Moeder
en dochters vertrokken naar Arnhem om zich bij Evert Jan Post te voegen. Elisabeth
werd door het afscheid van het land bijzonder aangegrepen; zij zag er een bedreiging
in voor haar vrijheid, haar creativiteit en zelfs voor haar gezondheid. Zij vreesde ‘het
rusteloos gewoel der menschen’ binnen de ‘hooge muren van een bedompte onrustige
Stad’. ‘Vaartwel dan’, schreef zij met betrekking tot haar Amerongense landleven,
schaduwrijke dichterlijke boomen! lage hutten! rieten daken, daar de
onschuld in woonde! eenzame paden! vrolijk gelegen dorpje! vaartwel!
ik verlate u - en met u het zalig landleven: met u de wellust van mijne ziel.
- Ik verlaat u - maar zal u nimmer vergeten. Binnen de muren der muffe
Stad zal ik smachten, naar den frisschen geur van uwe velden - naar uwe
koelende sefirs, die mij zoo wellustig omwaaiden. Als het lastig
straatgewoel mijne rust verstoort, zal uwe heilige stilte mij dierbaar wezen;
als hooge torens en prachtige gebouwen mijn gezicht zoo eng bepalen, zal
ik denken aan uwe vrolijke tonelen - aan uwe bergen - aan uwe bosschen
- aan uwe hutten - en elken dag zal ik mij weer bij u wenschen. Vaarwel
- vaar altijd wel.232.
Zij vergeleek het afscheid van het land zelfs met het afscheid van het leven!

Eindnoten:
145. Het Register van de gedoopten over de jaren 1750-1756 (G.A. Utrecht; inv. nr. A I.13) vermeldt
in november 1755 de doop van: ‘Elisabeth Maria dr. Evert Post En Maria/ Johanna Van Romondt
E.L. en L.M./ woon. in de heere straat..... 26’.
De geboorte op 22 nov. 1755 valt af te leiden uit de inscriptie op de grafsteen op het
Rauwenhoff-kerkhof te Tongeren (zie afb....).
146. Register van aanteekening der huwelijksgeboden en van voltrekking der huwelijken voor de
dienaren der Gereformeerde kerk te Utrecht, dl. 14 over de jaren 1732-1748 (G.A. Utrecht;
inv. nr. B II.a.14). Op 7 mrt. 1745 werd aangetekend; de voltrekking vond op 22 mrt. 1745
plaats in de Dom. Het huwelijk werd tevens afgekondigd in Den Haag.
147. Evert Post, derde en jongste zoon van Evert (1692-1719) en Maria van der Landen (1693-1734),
werd op 13 juli 1719 te Rotterdam gedoopt. Zijn ouders woonden toen in de Hoogstraat bij het
Stadhuis (G.A. Rotterdam; Klapper op Doopregisters der Gereformeerde gemeente te Rotterdam.
1617-1811). Zijn broers Hermanus en Gerrit werden resp. gedoopt op 23 jan. 1716 en 20 jan.
1718. De grootouders van Evert jr. waren: Gerrit (†1709) gehuwd met Maria de Liefde (†1713),
en Hermanus van de Lande (†1748) gehuwd met Adriana de Vet (†1753). Everts grootvader,
Gerrit Post, is blijkens de DTB-aantekeningen notaris; Everts vader, Evert Post sr., wordt zowel
met ‘cruijdenier’ als ‘koopman’ aangeduid.
Zie verder de Genealogische Bijlage op p. ,.
148. Evert sr. werd begraven op 11 juli 1719. Volgens de aant. liet hij twee minderjarige kinderen
na: Hermanus en Gerrit (G.A. Rotterdam; Klapper op de Registers der doden te Rotterdam.
1668-1811). Evert jr. zal op de dag van de begrafenis of op de dag erna geboren zijn; op de 13e
werd hij gedoopt.
149. Op 15 febr. 1723 huwde ze te Rotterdam de weduwnaar Andries Muyters uit Bergen op Zoom.
Maria van de Lande werd op 24 mei 1734 te Rotterdam begraven.
150. Voor eenzaamen, p.291.
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151. Requesten om veniam aetatis. Staten van Holland 1572-1795. Febr. 1740 (Alg. R.A. Den Haag;
inv. nr. 2137). Evert deelt in het verzoek mede, dat ‘hij zeer geerne zijn eijge sake en goederen
tot zijn meeste oirbaar selfs zoude administreeren, dog dat hem ten dien respectie is obsteerende
zijn minderjaarigheyt.’
152. Hij werd op 12 dec. 1737 geadmitteerd. Zijn protocol loopt van 7 apr. 1738 tot 6 mrt. 1744 en
bevat slechts 15 minuutakten (G.A. Den Haag; not. arch. inv. nr. 3034).
153. Everts binnenkomst blijkt uit de Namen der lidmaten 1739-1767, p.86 (K.A.N.H.K. Utrecht;
inv. nr. 48). Op 8 juli 1744 werden de broers als ‘cooplieden’ ingeschreven in de Alfabetische
lijst der nieuwe burgers 1701-1828 (G.A. Utrecht; inv. nr. I, 223).
De gedetailleerde gegevens over de suikerfabriek op het Lucasbolwerk, alle op archivalia
gebaseerd, heeft Corn. M. de Leur gepubliceerd: Het Lucasbolwerk. In: Jaarboekje van
‘Oud-Utrecht’, 1939, p.119-151.
154. Namen der lidmaten, p.86, 88. Zijn broer Gerrit was gehuwd met Elisabet Wilhelmina van
Groenendaal uit Rotterdam. Blijkens de doopaant. van zijn eerste kinderen woonde Evert na
1745 in de Muntstraat.
155. De gegevens over de fam. Van Romondt zijn ontleend aan het Nederland's patriciaat 12
(1921/1922), p.253-288, in het bijz. p.268-270. Ook in het Nederland's adelsboek van 1906,
1907 en 1916 vindt men enige gegevens. Maria Johanna werd op 29 aug. 1724 geboren en 30
aug. gedoopt in de Domkerk.
Zie verder de Genealogische Bijlage op p....
156. Deze gegevens blijken uit: de Vroedschapsresoluties van o.a. 23 februari 1761, 1 mrt. 1762,
21 febr. 1763, 12 okt. 1767, 12 okt. 1768 (G.A. Utrecht); de Utrechtsche courant over de jaren
1756-1768; de jaarlijks verschijnende Utrechtsche naamwyser over 1756-1768. Uit de
Naamwysers blijken tevens de commissies. Een ongepubliceerd onderzoek naar Evert Post als
lid van de vroedschap deed G. Brinkhuis (zie aant. 158).
157. De gegevens van doop komen uit het Register van gedoopten over de jaren 1743-1769 (G.A.
Utrecht; inv. nr. A I. 12-14); doop en geboorte van het tiende kind, Adriaan, worden gevonden
in het Doopregister der Gereformeerde gemeente te Renswoude. 1713-1812, fo. 70 verso (R.A.
Utrecht; DTB inv. nr. 376).
De gegevens van overlijden zijn volgens het Register van overledenen (G.A. Utrecht; inv. nr.
C I.a. 15-17).
Zie voor de geboorte-, doop- en sterfdata van de kinderen Post: de Genealogische Bijlage op
p. ...
158. De resp. woonplaatsen in de stad vallen af te leiden uit de in aant.157 genoemde Registers van
doop en overlijden. Dat het laatstgenoemde huis een deftige woning moet zijn geweest, ontleen
ik aan de ongepubliceerde Aantekeningen betreffende de Utrechtse vroedschap 1618-1795 (sub
Evert Post) van de kenner van de Utrechtse historie, G. Brinkhuis, oud-medewerker van het
G.A. Utrecht.
159. Eind 1747, toen het gezin nog slechts twee kinderen telde en vader Post nog geen openbare
functies bekleedde, hield men reeds twee ‘meyden’ (vlg. Manuaal van bewoners van de stad
en de buitengerechten, dienende voor de inning der liberale gifte [...] 1747. Kwartier Fortuin
(G.A. Utrecht; inv. nr. 2048)).
De mogelijke aanwezigheid van een kindermeisje kan men opmaken uit het autobiografische
prozastuk Het afscheid (Voor eenzaamen, p.107).
160. Het deugdzame en vrome karakter van de moeder wordt op verscheidene plaatsen in Posts werk
medegedeeld; het uitvoerigst in het na haar dood geschreven Mijne kinderlijke traanen.
(Amsterdam 1792).
161. Voor de functie van kameraar in Utrecht zie men het WNT dl.7, k.1093-1095, en de daar
genoemde bronnen. De kameraar hield toezicht op de toestand van openbare gebouwen, straten,
grachten, bruggen, wallen, plantsoenen etc. in de stad, en zorgde voor betalingen (o.a. aan het
werkvolk). Hij werd evenals de thesaurier, die het beheer voerde over de grote uitgaven, gekozen
uit de veertig leden van de vroedschap.
Volgens de kenner van de Utrechtse geschiedenis, G. Brinkhuis (oudmedewerker van het G.A.),
lag de nadruk meer op de financiële verantwoordelijkheid dan uit voorgaande omschrijving
blijkt; hij pleit voor een aanduiding als gemeente-ontvanger.
162. Vroedschapsresoluties okt., nov. 1763 en okt. 1767.
163. De promotie van Gerrit Willem vond plaats op 22 aug. 1766. Promotor was prof. F.G. Houck.
Het proefschrift was getiteld: Gerardus Wilhelmus Post. Disputatio juridica inauguralis de

A.N. Paasman, Elisabeth Maria Post

164.

165.
166.
167.
168.
169.

170.

171.
172.
173.

174.

175.

176.

legum interpretatione. Trajecti ad Rhenum, Johannis Broedelet, 1766. (UB A'dam; sign. C
22857.)
Het Album studiosorum Academiae Rheno-Trajectinae (Ultraiecti 1886, p.162) vermeldt dat
G.W. Post pas in 1766 officieel als student ingeschreven is. Hij studeerde echter al enige jaren:
in een ‘Naemlyst’ van juli 1766 wordt zijn tweejarige aanwezigheid op de academie vermeld.
Hij zal dus in de zomer van 1764 met de rechtenstudie begonnen zijn. (Gedagtenis van Utrechts
akademievreugde [...]. Utrecht 1766, p.179.)
Volgens de Matricula continens nomina discipulorum Scholae Hieronymianae [...] (in:
Programma van het Stedelijk Gymnasium te Utrecht juli 1876) werd Gerrit Willem op 9 jan.
1758 ingeschreven (8 jaar oud); Hermanus Hillebertus op 28 juli 1766 (12 jaar); Evert Johan
op 26 aug. 1767 (9 jaar).
Citaat uit de Vroedschapsresoluties van 18 mrt. 1768; voorts: Het Lucasbolwerk, p.128-129
(zie aant.153).
Vroedschapsresoluties van 10, 12 en 18 mrt. 1768. Als opvolger werd A.H. Eijck
gerecommandeerd.
Vroedschapsresoluties van 18 mrt. 1768.
Vroedschapsresoluties van 4 juli 1768. Tot de commissie behoorde ook Posts opvolger A.H.
Eijck.
Blijkens scabinale contracten van 19 apr. 1768. Ze bevinden zich in de afd. ‘Verschillende
contracten van partikulieren. 1589-1794’ van de Verschillende losse stukken, overgelegd in
civiele processen voor het gerecht (G.A. Utrecht; inv. nr. 2811m). Uit de aard en het aantal van
de geleende goederen blijkt, dat het gezin geheel berooid was.
Over mr. Johan Lambertus van Romondt (1711-1783): het Nederland's patriciaat 12 (1921/1922),
p.268. Over prof. dr. Albertus Voget (1695-1771): het Biogr. wb. d. Ned., dl.19 (1876),
p.313-314; het NNBW, dl. 10 (1937), k.1129-1130; J.A. Cramer. De theologische faculteit te
Utrecht in de 18de en het begin der 19de eeuw. Utrecht [1936]. p.27-28.
In mei 1768 arriveerden zij in Jutphaas volgens de Kerkeraads handelingen- doop- lidmaattrouw- en diaconie-boek van de Gereformeerde gemeente te Jutphaas (K.A.N.H.K. Jutphaas;
inv. nr. Kerkeraad II). Alleen lidmaten werden ingeschreven; in aanmerking kwamen de moeder
(lidmaat Utrecht 1 okt. 1744), Adriana Maria (Utrecht 11 jan. 1763) en Gerrit Willem (Utrecht
7 okt. 1766). Gerrit Willem zal niet meegegaan zijn naar Jutphaas, want hij werd er niet
ingeschreven.
Voor eenzaamen, p.291, 303. Evert Post maakte de opmerking in een brief aan baron van Reede
d.d. 5 sept. 1774 (zie aant. 190).
Brief d.d. 1 okt. 1768, bekend gemaakt in de raadszitting van 12 okt. (Vroedschapsresoluties
van 12 okt. 1768).
Volgens de lidmatenlijsten opgenomen in de Kerkeraadsvergaderingen Renswoude. 1728-1811
(K.A.N.H.K. Renswoude) kwamen moeder en kinderen met attestatie uit Jutphaas (d.d. 9 apr.
1770). De vader kwam met een ‘getuygenis der waarheid van zijn lidmaatschap’ uit Utrecht
(d.d. 18 juni 1770).
E.M. Post stelde het thema van de uit de stad verdrevene op vele plaatsen in haar werk aan de
orde (zie aant. 76). In Het waare genot des levens bijv. laat zij op p.156 in een fictionele brief
Charites aan Medon schrijven: ‘Uwe vrienden, de deelgenooten uwes voorspoeds, beloven wel
u hunne hulp, doch vergeeten die beloften; ten minsten houden dezelve niet. Uwe
bloedverwanten, die u zouden kunnen helpen, staan van verre, en zien u liever ten prooi der
vertwijfeling, dan dat zij hunnen overvloed met u deelen zouden. Zonder u een hand toe te
reiken, zien zij u nederzinken in de diepte der vernedering.’ M.i. mogen we hierin zonder meer
toespelingen zien op de houding van vrienden en familieleden van Evert Post.
Principaal groot-boek van Den Tempel. De anno 1768/69 (Alg. R.A. Den Haag; Monsterrollen
Kamer Rotterdam, inv. nr. 151), fo.3. Zijn kostbare reisuitrusting blijkt uit de Bijlagen na fo.312,
n.l. uit de ‘Copij Inventaris van vercoop van Goederen van den overleedene, adsistent Gt. Wm.
Post’.
Assistent was bij de O.I.C. een rang onder die van koopman, soms ook commies of
compagniesklerk genoemd (WNT, Suppl. 1, k.1858-1859).
Volgens het Principaal groot-boek, fo.3, overleed hij op 26 febr. 1769; er was geen testament.
Hij liet goederen na (zie aant. 175) die aan boord verkocht werden. Op 24 dec. 1770 ontving
de Rotterdamse koopman Pieter van Oord bij procuratie het saldo van f 1200.4. -. Gerrits
activiteiten als scheepsnotaris blijken uit de Bijlagen na fo.312. ‘Den Tempel’ was ‘over Batavia
na China gedestineerd’.
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177. Voor eenzaamen, p.327.
178. Kerkeraadsvergaderingen Renswoude, 18 juni 1770 (zie aant. 173). Ds. I.A. du Four uit
Renswoude noteerde, dat het geval Evert Post ‘onse attentie vereyschte’. Het is mij niet gebleken
dat Evert Post in Utrecht onder kerkelijke curatele gesteld was; zijn naam komt althans in het
Register van gecensureerden niet voor (K.A.N.H.K. Utrecht; archief van de kerkeraad, inv. nr.
58, aanwezig op het G.A. Utrecht).
179. Lit.: R. van Royen. Emmikhuizen-Venendaal. In: Jaarboekje van ‘Oud-Utrecht’, 1935, p.
125-154; M.J.L. Taets van Amerongen Hooge en vrije heerlijkheid van Renswoude en
Emmickhuysen. 's-Gravenhage 1914 (p.13); S. Laansma. Uit de historie van Renswoude.
[Renswoude 1966].
180. Elisabeth Maria beschrijft haar eenzame situatie in autobiografische gedeelten uit Voor
eenzaamen (p.107-108, 115-116).
Adriaan werd op 5 febr. 1772 geboren en op 9 febr. gedoopt. In margine staat op fo.70 verso
van het Doopregister der Gereformeerde gemeente te Renswoude. 1713-1812 (R.A. Utrecht;
DTB inv. nr. 376) vermeld: ‘Op Emmichuise’. Adriaan stierf aldaar op 4 mrt. 1773 en werd in
Utrecht in de Domkerk bij zijn broers begraven. In het Register van overledenen, dl. 17 over
1770-1780 (G.A. Utrecht; inv. nr. C I.a.17), komt zijn naam abusievelijk als Adriana voor.
Ruim twee maanden na de dood van Adriaan verhuisde de familie naar Amerongen.
181. Notulen Demerary 1785, p.220, 221 (zie aant. 212).
182. In het werk van Elisabeth Maria wordt meer dan eens gezinspeeld op dit buiten (o.a. Voor
eenzaamen, p.115-116; 195-199; 259-268, en Het waare genot, p.156-157). Zie in verband
hiermee: G. Brinkhuis. Aantekeningen betreffende de Utrechtse vroedschap 1618-1795 (sub
Evert Post), en R. van Royen. Emmikhuizen-Venendaal (zie aant. 179), p. 153-154. Voorts: de
Gang v.h. onderzoek.
183. De gegevens over Frederik van der Does dank ik aan Dr. H.C.M. van der Krabben
(Chartermeester Alg. R.A., 3e afd.) die werkt aan de ordening en inventarisatie van het
Huisarchief Offem waaraan deze gegevens ontleend zijn.
De rentmeester was de Utrechtse notaris Gerard Jan van Spall.
184. Volgens de Leenbrief voor den hoog wel geb heer Wigbold Jan Theodoor baron van der Does,
heere van beyde de Noordwijken etc etc van 't Huis Emminkhuizen [...] van 24 nov. 1780 (Alg.
R.A. Den Haag; Huisarchief Offem, suppl. Marquette, inv. nr. 1398). Wigbold was Frederiks
erfgenaam.
185. Melide of de dankbaarheid, p.264-265 (in Voor eenzaamen).
Ik heb dit een sfeertekening genoemd, omdat het verhaal niet als honderd procent autobiografisch
aangediend wordt. Er is sprake van een [grote] overeenkomst tussen de lotgevallen van Melide
en die van de schrijfster (zie p.268).
186. Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. 22 dln. Amsterdam, Wed. lsaak Tirion,
1739-1795. Dl. 12 (1772), p. 298-300.
187. Lidmaten 1764-1865, 7 juni 1773 (K.A.N.H.K. Amerongen): ‘Mejuffr. Elisabeth Maria Post
na voorgaande beleidenis des geloofs tot lidmaat aangenomen.’ Haar broers H.H. en E.J. Post
deden 23 juli daaropvolgende belijdenis.
188. Lidmaten 1764-1865 (zie aant. 187). Bij E.J. Post staat genoteerd: ‘S.S.Th. Studiosus att. gegev.
na Utrecht’, en bij H.H. Post:‘met att. vertrok. na Rio Essequebo’ (beide op 6-9-1773). Dat
Hermanus Hillebertus ging om het gezin te steunen - zoals eerder Gerrit Willem had willen
doen -, blijkt uit enige plaatsen uit Elisabeths werk, o.a. uit Mijne kinderlijke traanen, p.81.
189. De gegevens over het kopen van land voor gemeenschappelijke rekening komen uit een
notarisakte van 20 juli 1784, verleden voor de Utrechtse notaris H.N. van Schalkwijk à Velden
(G.A. Utrecht; not. arch. inv. nr. 1585), protocol 428, akte 92. In 1784 was de plantage nog
voor f 17000 gehypotheceerd bij Adriaan van Romondt; dit blijkt uit een akte van 16 juli 1784
bij J.C. de Graaf te Utrecht (G.A. Utrecht; not. arch. inv. nr. 1626), protocol 474, akte 74.
190. Brief d.d. 5 sept. 1774 aan de graaf en gravin van Athlone, Frederik Christiaan Reinhart baron
van Reede en Elisabeth Christina van Tuyl van Serooskerken (Archief Huis Amerongen; inv.
nr. II, 360 ‘Brieven van verschillende personen’). P. Berends stelde de Inventaris van archieven
aanwezig op het Huis Amerongen samen ('s-Gravenhage [1901]).
191. Brief d.d. 5 sept. 1774 (zie aant. 190). Zie over Frederik Christiaan Reinhart, baron van Reede,
5e graaf van Athlone, vrijheer van Amerongen, heer van Lievendaal, Ginckel, Elst en
Middachten: de Genealogische en heraldische bladen 7 (1912), p.162-165.
192. Brief d.d. 5 sept. 1774 (zie aant. 190).
193. Zo formuleerde Elisabeth de ‘ballingschap’ in Voor eenzaamen, p.302.

A.N. Paasman, Elisabeth Maria Post

194. Brief aan de graaf d.d. 15 okt. 1774, eveneens aanwezig in het huisarchief onder II, 360 (zie
aant. 190).
195. Aanstelling en instructie van Evert Post, 31 dec. 1774, 2 stukken (Archief Huis Amerongen;
inv. nr. III, 44).
196. Zie het autobiografische prozastuk Het afscheid, p.116 (in Voor eenzaamen). Het Drostehuis
bestaat nog (aan de Drosteweg te Amerongen).
De beschrijving van het uitzicht rondom en van de geliefde Amerongense natuur vindt men in
Het afscheid.
197. Op vrijwel alle (archief)stukken na 1768 waar de naam van Evert Post voorkomt, is deze kwaliteit
vermeld.
198. Het afscheid, p.105 (zie aant. 196).
199. Voor eenzaamen, p.322; Mijne kinderlijke traanen, p.86-88.
200. Gessners Werken. Op nieuw uitgegeeven door E.M. Overdorp, geb. Post. 3 dln. Amsterdam,
Johannes Allart, 1804. Dl. 1, p.II, III.
201. Gessners Werken (zie aant. 200), dl. 1, p.X. In het citaat is ‘eenzaamhied’ verbeterd tot
‘eenzaamheid’.
202. W.A. Ockerse. Ontwerp tot eene algemeene characterkunde. 3 dln. Utrecht/Amsterdam, G.T.
van Paddenburg en zn. en Johannes Allart, 1788-1797. Dl. 3, p.110.
203. Brief d.d. 30 aug. 1780 (Archief Huis Amerongen; inv. nr. II, 360).
De ‘Regelen’ waarover gesproken wordt, zijn door de rentmeester ir. Joh. Tenge en mij niet in
het archief teruggevonden; ook niet onder Berends' inv. nr. III, 434: ‘Gedichten, pasquillen enz.
vervaardigd op binnen- en buitenlandsche personen en toestanden, XVIIe en XVIIIe eeuw’.
Dat met ‘mijne Doghter’ Elisabeth Maria bedoeld is, ligt voor de hand. Zij was op dat moment
de oudste thuiswonende dochter (24 jaar).
Literaire activiteiten van de jongere, ook thuiswonende Didrika Johanna (16 jaar) zijn niet
bekend.
204. Zie voor David Mill (1692-1756): het Biogr. wb. d. Ned., dl. 12 (1869); het NNBW, dl.9 (1933),
k.679; J.A. Cramer. De theologische faculteit te Utrecht in de 18de eeuw en het begin der 19de
eeuw. Utrecht [1936], p.29-30. De volgende gegevens over zijn gezin dank ik aan de heer G.
Brinkhuis te Utrecht:
David Mill huwde 14 juli 1722 met Catharina Ruyter. Er werden vier kinderen geboren:
1. David. Ged. 27 apr. 1723, gest. 4 juli 1724.
2. Susanna Maria. Ged. 7 jan. 1725, gest. 30 aug. 1780. Zij huwde 20 juni 1746 met ds. Willem
Hendrik van Harscamp (pred. te Amsterdam).
3. David. Ged. 20 mei 1727, gest. 11 okt. 1729.
4. Cornelia Elizabeth. Ged. 7 nov. 1734.
Vader Mill (geb. te Koningsbergen in Pruisen; in 1718 in Utrecht hoogl. Oosterse talen; 1729
hoogl. theologie) liet bij zijn overlijden zijn vrouw en twee dochters na.
Over de dichteres Susanna Maria Mill vindt men enige gegevens in een bijdrage van A.J.C.
Kremer aan De navorscher 31 (1881), p. 272-279 en 561: Nederlandsche dichteressen.
Oosterdijk. Mill. Susanna Maria is in het Biogr. wb. d. Ned., dl. 12 (1869), p.871, abusievelijk
in de tweede helft van de 17e eeuw geplaatst. Een negatief oordeel over haar werk door J.C.
Kobus vindt men in het Nieuw biografiesch, anthologiesch en kritiesch woordenboek van
Nederlandsche dichters [...], bij-een-gebracht door A.J. van der Aa. Nieuwe Uitgave, dl.2
(1864), p.419-420.
205. Lijkzangen bij het smertelyk doch zalig afsterven van de wel edele vrouwe Suzanna Maria Mill
[...]. In den Heere ontslapen binnen Utrecht in den ouderdom van 55 jaren den 30 augustus
MDCCLXXX. (Exempl. aanw. in het G.A. A'dam; sign. F Har.)
Over Anna Richardina Croonenberg (1735-1808): het Biogr. wb. d. Ned., dl.3 (1858), p.870.
Ze werd geboren te Middelburg en overleed te Den Haag. In 1768 huwde ze Hubertus
Swanenburg, pred. te Utrecht; in 1772 was ze reeds weduwe. Haar oeuvre is zeer beperkt; het
bevat o.a. een aantal troostgedichten (bijv. aan de weduwe van H. van Alphen). Zie ook: J.C.W.
Le Jeune. Bouwstoffen voor de Nederlandsche letterkunde en hare geschiedenis [...]. 3 stn.
Amsterdam 1829-1835. St.2, p.38-39, 96-99.
Over Johanna Aletha Oosterdijk zijn weinig gegevens bekend. Zie: A.J.C. Kremer.
Nederlandsche dichteressen. Oosterdijk. Mill. In: De navorscher 31 (1881), p.272-279, 561.
206. Geschenk voor de jeugd. 6 dln. 12 stn. Amsterdam, J ohannes Allart, 1781-1789. De gedichtjes
van E.M. P[ost] staan resp. in dl.4 (1784), p.167-168, en dl.6 (1789), p.139-141.
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207. Voor de kerkelijke loopbaan van E.J. Post kan men de Boekzaal der geleerde wereld raadplegen:
1778 II, p.385 (proponentsexamen op 25 aug. 1778); 1779 I, p.408, 409, 644 en 1779 II, p.101,
102 (beroepen en bevestigd te Avezaath; bevestiging op 4 juli 1779); 1781 I, p.422, 428, 429,
690 en 1781 II, p.108, 149, 150 (beroepen en bevestigd te Elburg; bevestiging op 15 juli 1781);
1782 II, p.734-736 en 1783 I, p.354, 356 (beroepen en bevestigd te Arnhem; bevestiging op 9
mrt. 1783). Zie ook: de Naamlijst der predikanten van Gelderland. Bewerkt door W.M.C. Regt.
(2 dln. in handschrift op het CBG te Den Haag.)
Dat Adriana Maria haar broer begeleidde blijkt uit de lijst van Lidmaten 1764-1865 (K.A.N.H.K.
Amerongen), sub ‘Naamlijst 1777’. In juni 1783 kwam zij met attestatie uit Elburg Arnhem
binnen, zoals blijkt uit het Arnhemse Boek der ledematen (1775-1798), p.76 (K.A.N.H.K.
Arnhem, in bruikleen op het G.A. Arnhem; inv. nr. 8D).
208. Blijkens de notarisakte d.d. 16 juli 1784 verleden voor J.C. de Graaf te Utrecht (zie aant. 189)
is de plantage ‘met alle derzelver gebouwen, slaaven, bepootingen en beplantingen’ op f 83070.geschat.
Het huwelijk met Adriana de Wit(t) wordt vermeld in de notarisakte d.d. 20 juli 1784 voor H.N.
van Schalkwijk à Velden (zie aant. 189). Zij trouwden volgens de akte ‘voor ruim drie jaaren’,
dus ± 1781.
Adriana is waarschijnlijk de dochter van één van H.H. Posts buurlieden, n.l. van de planter
Barel de Wit(t) van de plantage de ‘Wttenburg’.
209. Volgens een akte uit de Amerongense Protocollen van transporten, plechten en allerlei andere
scabinale acten, dl. F, fo.180 recto en verso (R.A. Utrecht; oude rechterlijke archieven, inv. nr.
1229). In dit contract van 22 juli 1784 staat, dat de timmerman Hermen Reesman drie jaar bij
Post in dienst zal blijven, en het eerste jaar 400, het tweede 500 en het derde 600 gulden zal
verdienen.
Het tijdelijk verblijf van H.H. Post in Amersfoort wordt in de notarisaktes van 16 en 20 juli
1784 (zie aant. 208) vermeld.
210. Het uitkopen van E.J., A.M., E.M., en D.J. Post blijkt uit de notarisakte d.d. 20 juli 1784 voor
H.N. van Schalkwijk à Velden te Utrecht (zie aant. 189).
De notarisakte d.d. 16 juli 1784 voor J.C. de Graaf te Utrecht (zie aant. 189) spreekt over een
lening van 18 obligaties à f 1000,-. De aflossing zal in vier jaar moeten plaatsvinden, te beginnen
in 1786. De rente zal uitbetaald worden op het kantoor van notaris Van Schalkwijk à Velden.
De plantageprodukten zullen op naam van notaris Van Schalkwijk naar Nederland gezonden
worden; uit de opbrengsten moeten de betalingen worden gedaan. H.J. Ovink zal de produkten
(hoofdzakelijk katoen) ten gunste van Van Schalkwijk verkopen. Aldus een tweede akte verleden
voor J.C. de Graaf d.d. 17 juli 1784 (G.A. Utrecht; not. arch. inv. nr. 1626), protocol 474, akte
75.
211. Belijdenis volgens Namen der ledematen 1692-1853, p.150, in aug. 1780 (K.A.N.H.K.
Amersfoort; inv. nr. 53). Over de moeilijkheden om voldoende predikanten in Guyana aan te
trekken, schrijft o.a.P.M. Netscher (Geschiedenis van de koloniën Essequebo, Demerary en
Berbice [...] 's Gravenhage 1888, p.132-134).
Volgens de notarisakte d.d. 17 juli 1784 (zie aant. 210) stond H.H. Post op het punt om terug
te keren naar Demerary. Het vertrek zal dus wel eind augustus of september plaatsgevonden
hebben.
Volgens het gedicht De ongelukkige vreemdeling (in Voor eenzaamen, p.253-256) liet H.H.
Post een papegaai voor zijn zusters achter die hij meegebracht had uit Guyana. Het dier leefde
niet lang.
212. Notulen Demerary 1785 (Alg. R.A. Den Haag; W.I.C. 556). Het verzoek werd op 2 febr. gedaan,
Posts antwoord kwam op 5 febr. (p.220,221).
213. De namen van de plantages, het aantal slaven, de aard van de verbouwde produkten e.d. blijken
uit: het Rekening-courant-boek over de hooftgelden 1789, 1790 (waarin zich ook een overzicht
over 1784 bevindt); de Generale staat van de Rivier Demerary en onderhorige districten over
den jaare 1788; en het Rekening courantboek over de hoofdgelden 1793 (Alg. R.A. Den Haag;
resp. W.I.C. 195, W.I.C. 191, en W.I. Raad der Colonien 108).
214. Het originele request is van Demerary 18 aug. 1787; op 7 apr. 1788 werd het ingebracht in de
vergadering van de Gedeputeerde staten van Zeeland: Request van planters en ingezetenen van
Essequebo en Demerary [...] om den vryen invoer van slaven, met schepen van allerlei natien
(R.A. Zeeland; Gedrukte Notulen Staten van Zeeland 1788. Bijlagen).
215. Hermanus Johan(nes) Post werd op 15 juni 1807 te Demerary geboren. Na de dood van zijn
ouders vertrok hij met zijn halfbroer L.P.G. van der Haas naar Nederland. Omstreeks 1830
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woonde hij in Leiden, en vanaf ongeveer 1840 in Amsterdam. Na 1851 verhuisde hij naar Beek
bij Nijmegen. Hij leefde samen met Maria Frederika van der Wayfort, weduwe De Florimont.
Blijkens: Bevolkings-register der stad Amsterdam. 1851. Buurt Y, afd. 2, Dl. 1, blad 252 (G.A.
A'dam). Hij overleed kinderloos te Beek op 24 mrt. 1874. Zie de Gang v.h. onderzoek, en de
bronnen die aldaar genoemd worden.
Na de dood van H.H. Post (1809) huwde Adriana de Witt met een zekere Van der Haas. Uit dit
huwelijk werd op 16 jan. 1811 te Demerary een zoon Lodewijk Gerrit Pieter van der Haas
geboren. Hij kwam in 1841 in Amsterdam wonen. In 1852 verhuisde hij naar Haarlem. Hij was
gehuwd met Petronella Jacoba de Florimont. Zie Bevolkings-register der stad Amsterdam. 1851.
Buurt Y, afd.3, Dl.1, blad 519 (G.A. A'dam).
De laatste vermelding van zijn naam op een door hem opgemaakt stuk dateert van 19 mrt. 1787,
n.l. in de Minuten van estimatiën 1768-1807 (R.A. Utrecht; oude rechterlijke archieven. inv.
nr. 1226).
Boek der ledematen (1775-1798), 6 mrt. 1787 (K.A.N.H.K. Arnhem, in bruikleen op het G.A.
Arnhem; inv. nr. 8D).
Het zoeken naar een andere woning wordt meegedeeld in Voor eenzaamen, p.303. Details over
zijn lijden en sterven geeft Elisabeth Maria in het in memoriam Gedachtenis (Voor eenzaamen,
p.289-328). De datum van zijn overlijden is volgens Gedachtenis, p.317. Hij werd op 6 aug.
1787 begraven volgens het Register der Gereformeerde gemeente te Amerongen van ontvangst
van rechten voor het openen der graven, het overluiden, enz., fo.8 verso (R.A. Utrecht; DTB
Amerongen, inv. nr.27).
Bij het graf (Voor eenzaamen, p.303).
Brief gedateerd ‘den 14 van Herfstm. 1787’ (14 sept.). De brief is afgedrukt in Het land, blad
* recto-*4 verso.
Zie brief (aant. 220), blad * verso.
Boekzaal der geleerde wereld, 1788 II, p.428 (okt. 1788).
Een goed, beknopt overzicht van leven en werken van Ahasuerus van den Berg (1733-1806)
treft men aan in het Biographisch Woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland
door J.P. de Bie en J. Loosjes, dl. 1 (1919), p.423-426. Zie verder: de Handelingen der
jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leyden van 7

juli 1807, p.11-13; Evert Johan Post. Leerreden over Handel. XVIII:25b. Tot gedachtenis van
wylend den weleerw. zeer gel. heer Ahasuërus van den Berg [...]. Arnhem 1807; A.W Bronsveld.
De Evangelische Gezangen, verzameld in de jaren 1803-1805 [...]. Historisch-letterkundig
onderzoek. Utrecht 1917, p.8-15.
Van den Berg werd geboren in Dordrecht op 20 febr. 1733. Hij studeerde theologie in Groningen,
werd proponent in 1760 en was predikant resp. in Kerkwijk en Bruchem (1762), Barneveld
(1766) en Arnhem (1778). In deze stad overleed hij op 6 jan. 1807. Zijn bekendheid dankt hij
vooral aan zijn rol in de totstandkoming van de nieuwe psalmberijming (1772-1774), en
naderhand (1803-1806) van de berijming van de Evangelische gezangen. Zijn werken voor
kinderen werden veel gelezen; een ervan, de Bijbelsche historijvragen, werd meer dan 60 maal
herdrukt.
Hij was lid van verscheidene genootschappen, o.a. ‘buitengewoond lid van verdienste’ van het
Haagse dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’, en lid van de Maatschappij der
Nederlandse letterkunde te Leiden. (Zie ook aant. 224, 225, 226, 227, 246 en 263).
224. Dit blijkt vooral uit zijn Proeven van geestelijke oden en liederen (3 dln. Utrecht, wed. J.v.
Schoonhoven, 1777-1793), en uit de Gedachten over geestelijke oden en liederen; inzonderheid
tot gebruik bij den openbaren godsdienst (Utrecht, wed. J.v. Schoonhoven, 1802).
225. Margriet van Essen-van Haeften werd op 14 jan. 1751 te Utrecht geboren als dochter van J.W.
de Cocq, baron van Haeften tot Wadenoijen, en A.U. van Lynden. Op 17 dec. 1769 deed zij in
Wadenoijen in het openbaar belijdenis, tot voorbeeld van anderen. Margriet huwde in Wadenoijen
op 13 sept. 1774 met Lukas Willem van Essen, heer van Helbergen en Schaffelaar, vrijheer van
Abbenbroek (1739-1791).
Van Essen was onder meer amptsjonker van Barneveld en Brummen. Sinds haar huwelijk
woonde Margriet op het landgoed De Schaffelaar bij Barneveld. Hier raakte ze bevriend met
de predikant-dichter Ah. van den Berg die van 1766 tot 1778 Barneveld tot standplaats had.
Ook na diens vertrek naar Arnhem onderhield ze contacten met Van den Berg en diens talrijke
geletterde vrienden. Ze stierf in Barneveld op 4 apr. 1793.
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Voor haar vrienden publiceerde ze in 1780 enige gedichten onder de titel Iets van M - -,
vermeerderd heruitgegeven door Van den Berg in 1796. Prozastukjes naar het voorbeeld van
de Duitse schrijver Chr.F. Sintenis, gaf ze in 1781 uit: Eene handvol menschenvreugde. Haar
werk is stichtelijk en niet zelden sentimenteel.
Aan de herdruk van Iets van M - - is een kort levensbericht toegevoegd en een aantal gedichten
van vrienden, o.a. van J.K. Lavater, M. Jorissen, J.P. Kleyn, J.C. Boot, Ah. van den Berg. Ook
J. van Loo, W.H. Sels, Adam Simons, B. Ruloffs en J.F. Martinet behoorden tot haar
bekendenkring.
Over Margriet en haar werk zal binnenkort het verslag verschijnen van een werkgroep onder
mijn leiding: Margriet van Essen-van Haeften (1751-1793). Een barones-dichteres in de 18e
eeuw.
De Zutphense predikant-natuurkundige Johannes Florentius Martinet (1729-1795) publiceerde
met Van den Berg samen het Geschenk voor de jeugd (6 dln. Amsterdam, Johannes Allart,
1781-1789) en het Nieuw geschenk voor de jeugd (6 dln. Amsterdam, Johannes Allart,
1791-1801). Na Martinets dood werd Van den Berg zijn biograaf. Zie mijn boekje: J.F. Martinet.
Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw. Zutphen 1971, p.80, 85, 86. Voor de betekenis
van de Katechismus der natuur (1777-1779), die talrijke herdrukken, bewerkingen. verkortingen
en vertalingen beleefde, zie men hfdst. VI. Voorts: A.N. Paasman. J.F. Martinet en de literatuur.
In: De nieuwe taalgids 63 (1970), p.1-14; J. Bots. Tussen Descartes en Darwin. Geloof en
natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland. Assen 1972, p.67-80.
Kornelia Sebilla van den Berg (ged. Dordrecht 25 aug. 1739) verzorgde de huishouding van
haar broer. Volgens P.J. Buijnsters (die haar naam als Cornelia Sibilla spelt) vertaalde ze ‘enkele
werkjes van Lavater’, waarschijnlijk is een ervan de Aansporing tot bekeering en geloof in
Christus. Utrecht 1776. (Zie: P.J. Buijnsters. Hieronymus van Alphen (1746-1803). Assen 1973,
p.86).
Mij is voorts een gepubliceerd gedicht van haar hand bekend: Wellekom op Schaffelaar. Aan
de hoogwelgeborene vrouwe Margriet baronnesse Van Essen, geborene baronnesse Van Haeften.
In: Gedichten op het huwelijk van den hoogwelgeboren heer Lukas Willem baron Van Essen
[...] en de hoogwelgeboren jongkvrouwe Margriet, baronnesse Van Haeften; voltrokken te
Wadenooien, den 13den van Herfstmaand, 1774. Dordrecht, Pieter van Braam, 1774. (Exempl.
aanw. UB A'dam: sign. Pft Q-O-42.)
Volgens de brief aan Margriet van Essen (zie aant. 220), die op verzoek van de uitgever Johannes
Allart voorin Het land werd afgedrukt als een aanbeveling voor het werk van de nog onbekende
schrijfster.
Het land, blad *2 recto, verso en *3 recto.
Weliswaar werden moeder en dochters pas in febr. 1788 als lidmaten naar Arnhem
overgeschreven (Lidmaten 1764-1865; K.A.N.H.K. Amerongen), maar men verbleef er reeds
eerder. Een opmerking in Mijne kinderlijke traanen, p.34 (zie aant. 90), wijst op het vertrek
van de moeder naar Arnhem in de (na) zomer van 1787, direct na de dood van vader Post.
Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen 1788 I, p.458; Reinhart, dl.1, blad *3 verso.
Het afscheid, p.117-118 (in Voor eenzaamen).

Lievelinge des beschaafden publieks
Ds. Evert Johan Post woonde met zijn vrouw Olympia Maria Lacoudré in de St.
Walburgenstraat, een zijstraat van de Grote Markt - dus in het centrum van de stad.233.
Hij was een gezien ‘Leeraar’ die veel pastoraal werk verzette en bovendien veel
studeerde. Hij bezat een uitgebreide boekenverzameling op het gebied van theologie,
kerkgeschiedenis, natuurlijke historie, letterkunde, reisbeschrijvingen, en van de
destijds jonge wetenschappen: aardrijkskunde, natuur- en scheikunde.234. Elisabeth
heeft van zijn bibliotheek, en van die van de overige predikanten, volop gebruik
kunnen maken. Deze Arnhemse predikanten aan het eind van de 18e eeuw en aan
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Kist en later Hendrik Herman Donker Curtius, waren verlicht denkende lieden die
de volksontwikkeling stimuleerden.
Naast de predikanten dient van de verlichte Arnhemmers in ieder geval de familie
Nijhoff genoemd te worden: de boekverkoper-uitgever Jacob; zijn zoons Isaac
(procureur, notaris), Paulus (boekverkoper-uitgever) en Johan (apotheker); zijn
kleinzoon mr. Isaac Anne (boekverkoper-uitgever, archivaris, geschiedschrijver).
De relaties van de Nijhoffs met de predikanten waren talrijk; ook de familie Post
onderhield banden met hen. Evert Johan was bevriend met Paulus en Johan, en later
met Isaac Anne. In de ‘Vriendenrolle’ van Jacoba Maria, de dochter van Johan
Nijhoff, komen inscripties voor van Evert Johan en van Elisabeth Maria.235.
Het geestelijk klimaat in dit milieu kan het best getypeerd worden als dat van de
Vaderlandsche letter-oefeningen.236. Men behoorde tot de meer verdraagzame kringen
met gematigd vooruitstrevende denkbeelden op levensbeschouwelijk en
maatschappelijk gebied. Het waren mensen die nieuwe ideeën een kans gaven, die
genuanceerd dachten en over het algemeen niet zonder meer tegen bijv. toneel en
romans waren. In de politieke tegenstellingen probeerden ze een zekere objectiviteit
te handhaven en wezen ze felle partij-uitbarstingen, met hun schadelijke consequenties
voor het vaderland, af. Hun kritiek richtte zich zonodig op aanhangers van beide
partijen. Zonder van het belaste woord ‘invloed’ te spreken, kan men in het werk
van E.M. Post telkens weer soortgelijke opvattingen aanwijzen.
Elisabeth Maria verkeerde in de Arnhemse literair- en wetenschappelijk
geïnteresseerde kringen in de jaren dat haar eerste werken gepubliceerd werden: Het
land (1788), Voor eenzaamen (1789), de vertaling van Schillers Don Karlos (1789),
en Reinhart, of natuur en godsdienst (1791-1792). Hier is ze stellig gestimuleerd om
na de publikatie van Het land voort te gaan met schrijven. Elisabeth wilde het namelijk
van de ontvangst van haar eersteling laten afhangen of zij verdere pennevruchten
zou uitgeven.237.
wy twyfelen niet, of haare Landgenooten zullen door 't betoond genoegen,
't geen zy in haaren arbeid vinden, haar aanzetten om de pen weder op te
vatten [ ... ],
schreef de recensent van de Vaderlandsche letter-oefeningen als eerste en zeer
positieve reactie op de publikatie van Het land. Drie drukken in één jaar tijds - de
eerste en tweede druk waren in enkele dagen uitverkocht, enkele gunstige recensies,
en de instemming van haar Arnhemse vrienden deden haar inderdaad besluiten door
te
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gaan, ondanks de bespotting van het sentimentele in haar werk door Johannes Kinker
in de Post van den Helicon.238.
Posts werk ‘vond een buitengemeen goed onthaal bij onze landgenooten’, en de
schrijfster werd spoedig ‘de lievelinge des beschaafden publieks’. De critici prezen
vooral haar ‘bevallige’ natuurbeschrijvingen; bezwaren had men, naar aanleiding
van vrijwel al haar werken en vertalingen, tegen ‘taal- en drukfouten’, waarmee haar
grammaticale onnauwkeurigheden of vrijheden bedoeld werden, èn het lang niet
feilloze zet- en drukwerk van haar uitgever.239.
Van deze laatste, Johannes Allart uit Amsterdam, zou Elisabeth een gouden horloge
gekregen hebben als honorarium voor haar eerste werk.240. Toch zal Allart naderhand
niet alleen in natura betaald hebben. Betje Wolff schreef in 1800 tenminste aan haar
eigen uitgeefster, de weduwe Doll, dat zij (Betje) kennelijk anders dan Elisabeth
Maria, met het voor een uitgave overeengekomen geldbedrag genoegen nam,
zynde ik niet instaat om zo als onze vriendin Post, zo veel te trekken
als mogelijk is, buiten het acoord.241.
De publikatie van haar eerste werk bracht Elisabeth spoedig de waardering van
het toonaangevende Haagse dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’. In
februari 1789 werd haar het honoraire lidmaatschap aangeboden. Het is mogelijk dat
Van den Berg, die ‘buitengewoon lid van verdienste’ was, haar voorgedragen heeft.
Het honoraire lidmaatschap hield hoofdzakelijk in dat men een jaarlijkse financiële
bijdrage mòest en een poëtische bijdrage mócht leveren. Het werd aangeboden aan
literatoren die door hun naam het genootschap groter aanzien konden geven.242.
Volgens de ‘Naamlijst der heeren leden des genootschaps’ van 1789 zou Elisabeth
Maria onder de weinige vrouwelijke honoraire leden twee adellijke vrouwen aantreffen
- die vanwege hun luister breeduit vermeld werden: ‘De Hoogwelgebooren Vrouw
Clara Feyoena Barones van Raesfelt, gebooren Barones van Sytzama, Vrouw tot
Heemse; te Heemse, in Overyssel’ en ‘De Hoogwelgebooren Vrouw Margriet,
Barones van Essen, gebooren Barones van Haeften, Vrouw van Helbergen en
Schaffelaar; Vrijvrouw van Abbenbroek, enz. enz. op den Huize Schaffelaar; te
Barneveld’. Uit de notulen van maart 1789 blijkt dat Post de uitnodiging accepteerde
‘met éénige huivering over haar onvermoogen’.243. De brief waarin zij dat meedeelde,
laat zien dat zij zich door gebrek aan scholing een slecht kenner van regels achtte een oordeel waarmee de meeste van haar recensenten het eens
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zouden blijken te zijn:
Wel Edele Heer
Ik vind my zeer vereerd dat het dichtlievend genootschap KSGV. hunne
keus op mij heeft doen vallen ik kan die aanbieding niet afslaan ofschoon
ik niet geloof zoo als ik aan Mr Beijer geschreven heb dat ik volkoomen
tot die eer geregtigt ben wijl ik de regels van taal en dichtkunde niet grondig
ken Maar kan een weinigje in stilte ontwikkelde genie kan volgsame
leergierigheid, en trek tot meer volmaaking dit gebrek vergoeden dan ben
ik meschien deze keus niet geheel onwaardig en heb de eer die dankbaar
aan te nemen - en mij zelven en mijne dichtlievende pogingen de
bescherming van een genootschap zo beroemt door deszelfs nuttigen
arbeid, nedrig aan te beveelen terwyl ik mij zelven geluk wensch met myne
nieuwe betrekking op het zelve en ik met waare hoogachting voor al
deszelvs aanzienlyke Leden de eer heb mij te noemen
Arnhem Den Maart
1789.
UWEd. Geb. DW Dinaresse
EM Post244.
Een echte dichtgenootschapper is ze niet geworden. Blijkens notulen en
correspondentie was ze niet in staat om de vergaderingen te bezoeken. Dichterlijke
bijdragen zijn niet bekend. Wel stuurde ze zo nu en dan een present-exemplaar van
haar werken dat in de bibliotheek terecht kwam.245.
Haar volgende werk, Voor eenzaamen (1789), bevat gedichten en prozastukken
die grotendeels autobiografisch zijn en op haar verblijf in Emminkhuizen, Amerongen
en op haar eerste Arnhemse jaar betrekking hebben. Verscheidene gedichten bevatten
thema's die Ook in Het land te vinden zijn.
Na de dood van één van de Arnhemse predikanten, Louis Serrurier, schreef
Elisabeth Maria (begin 1789) voor de weduwe Roselyna Serrurier-Budde, die zij
haar vriendin noemt, een troostwoord in proza, dat werd afgedrukt achter de
herdenkingsrede die Ah. van den Berg aan zijn overleden collega wijdde.246. Hieruit
blijkt opnieuw dat ze in de predikantenkring geheel ingeburgerd was en er een zekere
rol speelde.
Uit deze kring kwam ook het in 1792 opgerichte Genootschap ‘Prodesse Conamur’
voort. Het idee voor dit ‘Natuur- en Letter-
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kundig Genootschap’ was in de voorafgaande winter opgekomen ir een leesgezelschap
waarin behalve alle hervormde predikanten (ook de Waalse en de remonstrantse),
de zilversmid J.W. Evers en de apotheker Johan Nijhoff zaten. Later steunden
burgemeester G. van Hasselt, de griffier van het gerechtshof C.G. Hultman en de
momboir J.C. van Hasselt de initiatiefnemers. De leden waren over het algemeen
verlichte lieden van behoorlijk intellectueel niveau. Onder hen bevonden zich zowel
patriotten (bijv. J.W. Evers, C.G. Hultman en G. Umbgrove) als prinsgezinden (bijv.
J.F.W. baron Van Spaen van Biljoen en mr. G. van Hasselt), maar aan politieke
tegenstellingen liet men zich weinig gelegen.247. Bij de inwijding van het genootschap
(op 15 oktober 1792) hield ds. Ewaldus Kist een Redenvoering over het belang dat
wij bij de beschaving van ons verstand hebben. De dominé-dichter Johannes Cornelis
Boot luisterde de bijeenkomst met enige ‘Dichtregelen’ op, waaruit blijkt dat bij
wijze van uitzondering ‘onder andere toehoorders, ook eenige Vrouwen van aanzien
tot deze plechtige Vergadering toegelaten’ waren: het is zeer waarschijnlijk dat onder
hen zich Elisabeth Maria Post bevond. Haar broer E.J. Post was één van de directeuren
van het genootschap, namelijk voor de afdeling Letteren; Ah. van den Berg was
secretaris. Hermanus Hillebertus Post werd uitgenodigd honorair lid te worden.248.
E.J. Post hield op 12 november 1792 een lezing ‘Hoe de aansporing van de natuur
toevallig eene aanleiding kan worden tot verzwakking van onze ingenomenheid met
den Godsdienst ofschoon zy nochtans met denzelven in het naauwst verband staat’.
Een week later werd de destijds beroemde schrijver over ditzelfde thema, ds. J.F.
Martinet uit Zutphen, als lid voorgesteld.249.
Ondanks de plezierige culturele contacten was Elisabeth Maria met het stadsleven
niet gelukkig; ze miste de vrijheid van het land en ze miste de natuur. De
fatsoensnormen lieten nauwelijks toe, dat een nog tamelijk jonge vrouw, alleen of
met een vriendin, de natuur inging. In de stad kon ze zich alleen terugtrekken in een
prieeltje in hun kleine bloementuin.250. Bovendien vermoeide het stadsleven haar door
de talrijke sociale verplichtingen, waarvan ze vooral de visites als tijdrovend ervoer:
Het is wel lief voor het hart gelieft te zyn en veel vrienden bezoeken te
ontfangen - maar er is toch veel lastigs en veel vermoeiends in [ ; ] hoe
dikwils moet men over deze en geene onderwerpen het zelfde 3 maal op
een dag zeggen - hoe zelden is de conversatie op zulk eenen toon gestemt
dat zij 't hart of 't verstand regt verlevendigd - hoe dikwils snak ik dan na
de stille
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hut in een bosch daar ik van alle gewoel als ik het niet zogt afgescheiden
was en alleen van mijn boeken en inktkoker omringd was [ ; ] o hoeveel
winst zou ik dan dunkt my met de tijd kunnen doen [ ... ].251.
De aanvallen van melancholie die ze in deze periode had, zullen wel met haar
‘gedwongen’ stadsverblijf samengehangen hebben.252.
Elisabeth miste het persoonlijke contact met een ‘sympathetische’ vriendin.
Weliswaar hield ze van haar beide zusters,
maar het is nog iets anders de geheime gewaarwordingen van het hart
open te leggen en maar een belang eene smaak en neiging te hebben [ . ]
dit zegt veel meer en in dien zin heb ik in de geheele stad geen vriendin
en ik gevoel dit dikwils met een zeer pynelyke gewaarwording want van
een ogenblikkelyk bezoek by zulk een wesen zoo het er was [ , ] wanneer
zy my in sommige gevallen eens raden kon [ , ] zou dikwils de rust en
vreugd van geheele dagen voor my afhangen - dat kwelt my zoo wel als
het stads leven op zig zelfs.253.
Zoals vele thema's uit het werk van Post, was de vriendschapscultus een gegeven
dat ook in de realiteit van haar leven een uitermate belangrijke rol speelde - en dat
niet met de aanduiding van literair modeverschijnsel afgedaan kan worden.
In haar stadsprieeltje werkte Elisabeth Maria aan een nieuw opstel in brieven toen
het nieuws van de Franse Revolutie en haar consequenties de Europese samenleving
schokte. Het werk bevatte het verslag van een episode uit het leven van een jongeman
die, om zijn ouderlijk gezin te steunen, Nederland verlaat en ver van het oude Europa
in Guyana als planter een bestaan opbouwt. Met hoge morele normen en verlichte
ideeën probeert hij in een geenszins ideale koloniale maatschappij een fatsoenlijk
leven te leiden, en evenzeer met zijn slaven als met zijn jonge gezin een idyllische
samenleving na te streven. Het driedelige werk, dat in 1791-1792 verscheen onder
de titel Reinhart, of natuur en godsdienst, werd opgedragen aan Elisabeths broer
Hermanus Hillebertus, die om dezelfde reden als Reinhart naar hetzelfde land
vertrokken was en onder vergelijkbare omstandigheden een plantersbestaan had
opgebouwd.254. De belevenissen die hij vertelde toen hij in 1784 tijdelijk in Nederland
terug was, en vooral zijn brieven zullen van groot belang geweest zijn voor het
ontstaan van dit exotisch werk.
Toch dankt Reinhart zijn wording niet alleen aan de emigratie van
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Elisabeths broer; literaire voorbeelden, robinsonaden en andere ‘voyages imaginaires’,
zowel als niet-fictionele reisbeschrijvingen zullen het ontstaan ervan mede bepaald
hebben.255. Elisabeth Maria maakte zelf duidelijk onderscheid tussen de biografische
werkelijkheid en de fantasie. Aan H.H. Post schreef ze:
Dit boek is toevallig zijn aanwezen aan U verschuldigd, schoon het
noch uw lot, noch uwen persoon, noch bepaald uw verblijf aftekent; maar
waarschijnelijk had mijn genie mij nooit zoo ver van mijn vaderland
verwijderd, zoo niet de zusterliefde mijn hart en mijne verbeelding dikwijls
hadden doen zweeven, en met vermaak vertoeven, in het afgelegen
werelddeel, waar zig een geliefde broeder onthoudt [ ... ].256.
En tot de lezer merkt ze op:
welligt zullen sommigen, die een paar stukjens in Voor eenzaamen,
lazen, of, bij eene of andere gelegenheid hoorden dat ik eenen uitlandigen
Broeder heb, ook dit werk als een famille-geval aanzien; dit had ik liever
niet, dewijl het geene waarheid is, zoo als elk, die mijne omstandigheden
van nabij kent, bij de minste vergelijking van deeze met mijn tafreel
aanstonds zal in 't oog vallen; neen, zoo min als ik in de Emilia van het
Land mij zelve bedoelde [ ... ]; zoo min kan mijn broeder voor Reinhart
doorgaan; ofschoon ik in beide stukken eenige gevallen, die ons zelven
ontmoet zijn, aan die verdichte wezens doe ervaaren - en welk schrijver
doet dit niet?257.
Hermanus was, zoals reeds vermeld is, behalve van ‘Le Resouvenir’ ook eigenaar
van ‘L'utile sollitude’. Reinharts plantage droeg de minder realistische, maar meer
idyllische naam van ‘L'heureuse sollitude’. H.H. Post stond er omstreekt 1790
materieel gezien dan ook beter voor dan zijn literaire collega moreel verantwoord
zou vinden. Reinhart zou ook zeker geen rekest ter vergemakkelijking van de
slaveninvoer ondertekend hebben.
Zoals Van den Berg in 1787 bij zijn introductie van Het land het over het algemeen
in gelovige kringen als ongunstig bekend staande begrip ‘roman’ vermeden had,
vermeed ook Elisabeth Maria zelf uit tactische overwegingen Reinhart een roman
te noemen. Het werk zou aan de belangrijkste eisen van een roman niet voldoen;
omdat het verhaal
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9. Titelpagina van de exotische roman Reinhart, of natuur en godsdienst. Het werk speelt in Guyana,
waar Elisabeths broer H.H. Post planter was.
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in plaats van eene vindingrijke aaneenschakeling van raadselachtige
gebeurtenissen, die in eene wonderlijke ontknooping eindigen, niet dan
een eenvoudig, natuurlijk afloopende geval vertoont, dat niets raars heeft
[ ... ].258.
Deze argumentatie ging echter al niet meer op gezien de romantheorie en -praktijk
van dat moment. Rhijnvis Feith zag uiterlijke gebeurtenissen niet als noodzakelijke
voorwaarde om een werk roman te noemen. Betje Wolff en Aagje Deken hadden de
waarschijnlijkheid en de natuurlijkheid beklemtoond.259. A. van den Berg en E.M.
Post hebben kennelijk willen voorkomen, dat door het heersend vooroordeel tegen
de roman, haar werken door bepaalde groepen niet gelezen zouden worden. E.M.
Post deelde dat vooroordeel zelf zeker niet.260. Dat er sprake van tactiek was, blijkt
uit het besluit van haar inleiding. Wanneer aan de lezers van Reinhart duidelijk wordt,
dat alleen de ‘Godsdienst des Euangeliums’ de mens in voor- en tegenspoed het ware
heil verschaft, zegt zij,
behoef ik dan wel te vreezen, dat dit werk de meestbevooroordeelde
mijner godsdienstige Lezers misvallen zal, om dat het 'er zo romanächtig
uitziet?261.
Ter gelegenheid van de publikatie van Reinhart gaf de uitgever aan I. van 't Hoff
de opdracht een portret van Elisabeth te tekenen. Reinier Vinkeles maakte de gravure
naar deze tekening. Iemand uit de kring van bekenden van de familie beschreef haar
uiterlijk als volgt:
Zij was van eene rijzige, welgevormde en achtbare gestalte, en had een
helder, opgeruimd en zeer gezond voorkomen; haar blik was schrander,
maar open en zacht; haar gang deftig en bevallig, en schoon zij vrij gezet
was, hinderde dit haar echter, in de dagen harer gezondheid, niets aan hare
vlugheid, en haren werkzamen en voortvarenden aard [ ... ].262.
Haar uiterlijk was niet uitgesproken knap. ‘Natuur gaf mij geen schoonheid’,
schreef ze later bij haar portret. Ze was niet gelukkig met de trekken van ‘norsche
fierheid’ op de afbeelding die niet in overeenstemming met haar hart zouden zijn;
ze vond, dat deze afbeelding haar in een te ongunstig daglicht stelde. Ze troostte zich
overigens met de gedachte dat ‘eene schoone ziel’ en ‘de schoonheid des ligchaams’
niet noodzakelijkerwijze met elkaar verbonden
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hoefden te zijn.263. De schoonheden van haar ziel - deugdzaamheid, ongekunsteldheid,
oprechtheid, goedhartigheid e.a. -, ‘versierd door eenen zachten en regt vrouwelijken
inborst’, kregen van de eerder genoemde schrijver veel lof, al werden Elisabeth ook
enige karakterologische zwakheden toegeschreven:
Zij was driftig en voortvarend van aard, en snel in het nemen en
uitvoeren harer besluiten; doch haar helder verstand en geoefende
godsvrucht bewaarden haar doorgaans voor de misslagen, aan zulke
karakters eigen.
Zij stond open voor vriendschap. Voorts had ze ‘eene groote zucht tot vrijheid en
onafhankelijkheid van alle, den mensch verlagende kluisters’, evenals een natuurlijke
afkeer van ‘laagheid en vleijerij’. lemands rijkdom of ander maatschappelijk aanzien
imponeerden haar niet, ‘maar waar zij immer regte menschen adel ontmoette, daar
erkende en vereerde zij denzelven.’264.
De gezondheid van Elisabeths moeder was na de dood van vader Post langzaam
achteruit gegaan. Vanaf begin 1792 werd haar toestand slechter; ze leed zeer en had
momenten van absentie.265. Ze overleed op 25 juni 1792 en werd op de 28e bij haar
man in een grafkelder in de kerk van Amerongen bijgezet.266. Elisabeth mocht tot
haar verdriet als vrouw niet bij de begrafenis aanwezig zijn, ‘lastige kluisters’ van
‘valsche welvoegelijkheid’ lieten dat niet toe; haar broer en een vriend van haar
moeder begeleidden het lichaam naar de laatste rustplaats.267. Ter gedachtenis aan
haar moeders moeilijke leven schreef Elisabeth kort na haar dood Mijne kinderlijke
traanen (1792). De moeder wordt daarin getekend als een wijze, ernstige raadsvrouw
voor de kinderen, maar tegelijkertijd als hun tedere vriendin. Zij was zeer
godsdienstig, maar ‘schuw van dweepagtige beuzelarij’. Toch maakt haar geloof de
indruk niet geheel vrij te zijn geweest van z.g. bevindelijke trekken. Elisabeth
vermeldde onder andere, dat haar moeder steeds meer een van de wereld afgewende
gezindheid vertoonde en dat godsdienst voor haar meer betekende dan alleen een
verstandelijke zaak:
het was haar niet slechts een schoon denkbeeld, een woord dat wèl klinkt
- maar haare gantsche ziel was daar van doortrokken - in elke haarer
handelingen liet zij die edele gezindheid spreken, en zijne voorschriften
te volgen was haar niet slechts pligt, maar zaligheid.268.
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Voor Elisabeth gold de scheiding van haar moeder niet in alle opzichten. Ze geloofde
weliswaar dat de dood het voor haarzelf onmogelijk maakte contact met haar moeder
te hebben, maar was ervan overtuigd, dat haar moeders geest haar aardse verwanten
zeker zou kunnen bezoeken en gadeslaan:
En mis ik haar wel geheel? 't is waar! mijn hart kan zig niet meer aan haar
mededeelen; ik kan geen zinlijk bewijs van haare tegenwoordigheid meer
bespeuren; maar zou die zalige geest, die overal, in welke oorden der
scheppinge hij zig ook onthoude, zijnen hemel om zig vindt - ook niet
somwijl op de wereld daar ellende woont vertoeven, en ook daar met eene
volkomene berusting in Gods wil kunnen zalig zijn? - zou hij zig niet
somswijl ophouden op die plaatsen, bij die vrienden, die hem voorheenen
lief waren? [ ... ] O! mijne dierbaare! van mij afgescheidene Moeder! hebt
gij mij niet geheel verlaaten? - zijt gij somwijl onzigtbaar rondsom mij,
en slaat gij mijne handelingen en neigingen gade! o! hoe veel meer wil ik
dan nog nu, meer dan toen gij hier bij mij waart, uwen raad eerbiedigen.
Mogelijk zou zelfs moeders ‘afgescheiden geest’ voor de kinderen, net als de
moeder tijdens haar leven, een beschermende invloed kunnen uitoefenen, zo meende
Elisabeth.269.
De moeder was volgens Elisabeth Maria de band geweest die de kinderen bij elkaar
hield. Na haar dood kwamen er veranderingen in de levensomstandigheden van de
drie dochters. Didrika Johanna, die kennis gekregen had aan de predikant uit
Noordwijk aan Zee, J.A. Streso, trouwde in april 1793.270. Adriana Maria en Elisabeth
Maria verhuisden naar Velp om het verloren landleven te herwinnen. Ze kochten
samen een huis met een grote tuin en een stuk bouwland aan de Arnhemseweg (voor
f 4400,-).271. Ze woonden in dit huis aan de landelijke dorpsstraat te Velp, dat ze hun
‘Retraite’ noemden, vanaf voorjaar 1793.272.
Het lag in de onmiddellijke omgeving van één van de meest aantrekkelijke
natuurgebieden van Nederland: Biljoen, Beekhuizen, Rozendaal; de heuvel-, heideen bosgebieden van de Veluwezoom tussen Arnhem en Dieren. De omgeving
bekoorde Elisabeth Maria dusdanig, dat ze na haar vertrek uit de stad Arnhem, nooit
meer over het landleven te Amerongen heeft geschreven, doch enkel over haar
Gelderse arcadia. Deze nieuwe voorkeur betekende voor haar een verschuiving in
smaak: in plaats van de meer ongecultiveerde, soms woeste natuur, waardeerde ze
meer en meer de gecultiveerde natuur
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zoals die op Biljoen, Beekhuizen en Rozendaal te vinden was.273. Met haar
‘veld-inktkoker’ en papier bij zich zocht zij de mooiste plekjes op en wijdde zich
weer volop aan haar dichterschap.
Op het landgoed rond kasteel Rozendaal, lange tijd een beroemd voorbeeld van
een Nederlands Lenôtre-park, had baron L.A. Torck een z.g. Engelse tuin laten
aanleggen, met schelpversieringen, grotten en waterwerken. Meer nog werd het
landgoed Beekhuizen door Elisabeth gewaardeerd en bezocht.274. Een deel van dit
terrein was ruim een eeuw tevoren door de eigenaar van het nabijgelegen huis Biljoen,
Alexander baron van Spaen, gekocht. Zijn kinderen en kleinkinderen kochten
aanliggende terreinen op, zodat de oppervlakte voortdurend groter werd. In ± 1770
schijnt het gebied nog grotendeels ‘een barre heide’ te zijn geweest, maar Johan
Frederik Willem van Spaen, heer van Biljoen, Ringenberg en Rozande, cultiveerde
het gebied en liet ‘plantsoenen en waterwerken in eenen uitmuntenden nieuwen
smaak’ aanleggen.275. Het werd een waar lustoord met kronkelpaadjes, bruggetjes,
vijvers, watervallen, een fontein, schuilhutten, zoden bankjes, grotten en verrassende
uitzichtspunten. Alles naar de Engelse mode. Ook het terrein rondom huize Biljoen
werd verfraaid met fonteinen, cascades, bruggetjes, Chinese tempels en een hermitage.
In 1790 werd een zekere voltooiing bereikt en in de zomer van dat jaar vond een
openingsplechtigheid plaats, waarbij enige voorname gasten een wandeling op
Beekhuizen maakten, er de lunch gebruikten en hun namen (en soms meer) schreven
in het ‘Vreemdelingenboek’, of ‘Gastenboek’, dat lag in de hut bij de z.g. grote
cascade. Baron van Spaen schreef zelf als eerste'
et in Arcadia ego!
et moi aussi j'habite l'Arcadie!
J.F.G. de Spaen.276.
Honderden inscripties door latere bezoekers - soms behalve namen ook wensen
of gedichten - volgden, waaronder die van verscheidene voorname en bekende
personen. Tot de dichtende bezoekers van het landgoed behoorde Elisabeth Maria
Post. Een eerste gedicht op Beekhuizens grootse natuur schreef zij in dit boek reeds
op de 29e april 1791, toen ze nog in Arnhem woonde.277.
Van Spaen kende als ouderling van de Arnhemse Gereformeerde kerk en als
medelid van ‘Prodesse’ E.J. Post en zijn zusters. Toen Elisabeth Maria zo dicht bij
Biljoen kwam wonen, kreeg ze niet alleen zijn toestemming om de landgoederen te
bezoeken wanneer ze
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wilde, maar bovendien kreeg ze de sleutel van één van de hutten op Beekhuizen om
er te kunnen werken en rusten.278. Elisabeth raakte bevriend met de zuster van J.F.W.
van Spaen, Charlotte Francina Diederika Beata van Spaen (Francina genoemd). Hun
vriendschap was zeer intiem; aan haar vertrouwde ze onder meer haar verliefdheid
op J.L. Overdorp toe, toen deze nog voor ieder geheim was.279. Ook met de freules
Johanna Elisabeth Alexandrina en Gijsberta Maria Carolina, dochters van J.F.W.
van Spaen, was ze bevriend. Ze wandelde met hen, bezocht hen op hun kamers in
Biljoen waar ze musiceerden en waar Elisabeth boeken kon lenen uit hun welvoorziene
bibliotheek. De beide freules zouden in Elisabeths ‘vrienden-rol’ enkele blaadjes
beschilderd hebben.280. Verscheidene gedichten van Elisabeth ontstonden op de
landgoederen van Van Spaen; ze schreef dan ook aan haar vriendin Francina:
ik zong in de bosschen bij de beekjes en watervallen van uwen
vaderlijken grond, waar gij de lieve dagen uwer onbezorgde jeugd in kalme
vreugde zaagt̀ henen rollen, in dat Biljoen, dat Beekhuizen waar de kiesche
smaak van zijne bezitters dagelijks nieuwe betoverende schoonheden
schept, voor elk hart dat Natuur bemint; ik genoot hier die stille genoegens
met een aangenaam gevoel, en bezong deeze met mijne liefde.281.
Haar gevoelens voor J.L. Overdorp en de gemoedsstemming die het landgoed met
zijn gecultiveerde natuur in haar wekte, waren de voornaamste inspiratiebronnen
voor de Gezangen der liefde die in 1794 uitkwamen.
Behalve met de oranjegezinde familie Van Spaen sloot Elisabeth Maria vriendschap
met de patriottische baronesse Charlotta Louisa van der Capellen van de Boedelhof
te Warnsveld. Deze artistieke vriendin was bedreven in het hanteren van penseel en
naald. Lotje logeerde in 1793 enige tijd in Elisabeths ‘Retraite’ en beide vrouwen
genoten van het landleven aldaar.282.
Ze correspondeerden reeds met elkaar toen Elisabeth nog in Arnhem woonde. Uit
de overgebleven brieven283. blijkt, dat Post Charlotta's raadsvrouw was, vooral op
godsdienstig gebied. Verder beleerde ze haar ‘lieve lotje’ over de oorzaken en de
bestrijding van melancholie, waaraan beide vrouwen leden. Ze gaf haar ook
lectuuradviezen: C.F. Gellert en J. van Loo werden aanbevolen, maar ten aanzien
van J.T. Hermes en andere ‘duitschers’ zou Lotje voorzichtiger moeten zijn, omdat
deze lang niet altijd ‘zuiver’ genoeg dachten ‘over de leerstukken, daar onze zaligheid
van afhangt’. Over E. Young durfde
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ze geen algemeen advies te geven, omdat ze meende dat diens invloed per individu
verschillen kon:
weet gy waar gy aan merken kund of zyne schriften u nuttig zyn - de
somberheid die gy by zyn beschouwinge gevoelt [ , ] drijft die u meer aan
tot het gebed tot den zaligmaker om die vreede die hy geven wil en die
genoegsaam is om in de ellenden van dit leven te vertroosten - of doet het
u zugten by u zelven en meer gevoelig worden voor het ongeluk dat gy in
de wereld gezaaid ziet?284.
De laatste opmerking hangt ongetwijfeld samen met de reeds genoemde angst
voor melancholie.
Op haar beurt had ze Lotje, die ook wel eens de pen hanteerde, om haar mening
gevraagd over de inhoud en de compositie van de Reinhart.
Wanneer we de verliefde Elisabeth Maria mogen geloven, was haar liefde voor J.L.
Overdorp liefde op het eerste gezicht. Zij leerde hem kennen toen ze bij haar zuster
Didrika Johanna logeerde in Noordwijk aan Zee. ‘Dirkje’ was, zoals gezegd, in het
voorjaar van 1793 gehuwd met de predikant-letterkundige J.A. Streso. De ontmoeting
van Elisabeth met Streso's naaste collega, Overdorp, uit Noordwijk-Binnen zal in de
loop van 1793 plaatsgevonden hebben.
Justus Ludovicus Overdorp, vijfde kind van de officier Carel Overdorp en van
Catrina van Holten, was in jan. 1763 te Doetinchem geboren.285. Hij behoorde tot de
goede leerlingen van de Latijnse school in deze stad en hield op zestienjarige leeftijd
een oratie De vi educationis. Enige maanden later werd hij als student in de theologie
te Leiden ingeschreven.286. Voorjaar 1787 deed hij proponentsexamen, kort daarna
werd hij beroepen naar Sassenheim. Hier verbleef hij tot zomer 1789 toen hij in
Noordwijk-Binnen bevestigd werd, waar hij (de later bekend geworden) Jan Scharp
opvolgde. Gerlach Jan Doys van der Does, heer van de beide Noordwijken, die het
recht van electie bezat, had hem met volle instemming van de kerkeraad beroepen.
De inzegening geschiedde door de toenmalige rector magnificus van de Leidse
Hogeschool, de theoloog J.W. te Water, één van Overdorps leermeesters.287. In deze
tijd verzorgde één van Overdorps zusters de huishouding.288.
Na hun hoopgevende kennismaking heeft Elisabeth Maria, terug in Velp, nog
getwijfeld aan de kansen op een huwelijk. Dit bracht haar nogal uit haar evenwicht.
Hoop en twijfel werden afgewisseld
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door melancholie die tot enige communicatiestoring leidde met haar omgeving en
zelfs met haar grootste ‘vriendin’, de natuur.289. Haar ‘Amintas’ zoals ze hem noemde,
kwam haar echter te Velp opzoeken, maakte kennis met haar overige familieleden
en het aanzoek liet niet lang meer op zich wachten. Op 23 juli 1794 werd in Velp
het huwelijk voltrokken.290. Elisabeth was op dat moment ruim 39 jaar en haar
echtgenoot ruim 31.
Haar Gezangen der liefde (1794) vormen de poëtische neerslag van haar Velper
land- en liefdeleven - Elisabeth noemde ze zelf: de gevoelens ‘bij de grootste en
gewigtigste verandering mijns levens’.291. Ze droeg ze op aan haar vriendin Francina
van Spaen die evenals de dichteres vanwege een huwelijk haar geliefde Biljoen en
Beekhuizen had moeten verlaten - Francina was in april 1794 getrouwd met Johan
Hendrik baron van Lynden tot Lunenburg en woonde sindsdien in Utrecht.292. Het
valt niet te ontkennen dat Elisabeth in hoge mate blijk gaf van een voor haar tijd
gedurfde vrijmoedigheid als vrouw - en nog wel als domineesvrouw in spe -, door
haar liefde voor een man te bezingen. Haar vrijheidsdrang en emancipatie-ideeën
zijn met die van haar naamgenoot Elisabeth Wolff te vergelijken.293. Zelf verwachtte
ze dan ook dat enige
geheel naar de regels der ettiquette opgevoede, en met de eenvoudige
Natuur weinig bekende, lezeressen, met eene statige afkeuring mijne
openhartigheid zien, in eene zaak waarin zij geleerd hebben te veinzen.294.
Dit gebeurde ongetwijfeld; de ruimdenkende recensenten van de Vaderlandsche
letter-oefeningen schreven teminste:
Eere heeft haar hart, dat het de opwellingen niet ontveinsde, en haare
vrymoedigheid, dat zy zich, zonder bloozen, aan de strenge regels der
Etiquette onttrokken heeft. Wy schryven dit als Mannen, schoon wy, onze
Vrouwen daar over gevraagd hebbende, ten aantwoord kreegen: dat al
ware het zo, dat zy zo verliefd waren als Juffr. POST, zy het toch niet
zeggen, en nog minder schryven, zouden. Welk eene geveinsdheid.295.
Het was overigens niet de bedoeling van de dichteres iets te schrijven ‘welk immer
het zedigste meisje kan doen bloozen’; ze wilde slechts onbeschroomd de werking
van de liefde in het vrouwelijk hart bezingen, ‘iet dat, zoo ik meen,’ aldus Elisabeth,
‘nog geene vrouw zoo deed’. De recensent van de Vaderlandsche bibliotheek was
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10. De inscripties van E.M. Post en J.L. Overdorp in het Gastenboek van het ‘Geldersch Arcadia’
(het landgoed Beekhuizen bij Velp).
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echter een andere opvatting toegedaan: ‘eigenlijk gesprooken zijn deeze stukken
geen minnezangen’. Hij zag ‘flaauwheid’ en redeneringen waar men ‘driemaal
gloeiënder’ liefdesvuur zou verwachten.296. Toch was Elisabeth voor haar milieu
ongetwijfeld gedurfd openhartig: het victorianisme (avant la lettre! ) had hier reeds
tientallen jaren tevoren zijn intrede gedaan.
Het echtpaar bracht de wittebroodsweken door in Velp en zijn aantrekkelijke
omstreken; alle geliefde plaatsjes, hutten, watervallen, grotten enz., werden bezocht
en genoten. De wetenschap in Noordwijk te moeten wonen, zette voor Elisabeth
echter enigszins een domper op de feestvreugde.
Een week of drie na de huwelijksvoltrekking namen ze afscheid van Beekhuizen.
Op 12 augustus schreef J.L. Overdorp in het ‘Gastenboek’ bij de grote cascade:
Bekoorlijk Beekhuisen! op uwe bergen, in uwe dalen, heb ik Gods
grootheid bewondert, de genoegens der natuur en der reinen liefde
gesmaakt, mijn gevoel en geluk veredelt - thans ontneem ik u mijn Elise
die hier zo veel genoot en breng Haar in eenen anderen oort over. - wij
beide zullen egter met traanen van aandoening, verrukking en dankbaarheid
aan u blijven denken - van u spreeken en over uwen Edelen Bezitter het
hoogste menschengeluk toebidden.297.

- Het is opvallend, hoe zeer blijkens deze inscriptie Overdorps gedachten en gevoelens,
die zeker niet vrij waren van enige sentimentaliteit, aan die van zijn Elise verwant
zijn. - Na haar man nam Elisabeth Maria afscheid van haar Velper tijd met een
gedichtje, ex tempore in het ‘Gastenboek’ neergeschreven:
Vaarwel betovrend oord waar zoo veel zalige uuren
Jn schaars bekend genot, my strelend zyn ontvlugt!
Vaarwel! helaas! voor lang. - de traanen op myn wangen
Getuigen hoe myn hart, dit afscheid diep bezugt.
Dit lief geruis van beek en watervallen,
't gezuis van 't lachgend groen,
Hoor ik nu lang niet weer; toch zal geen tyd, geen afzyn,
my dit vergeeten doen.
Ver, ver van dezen oord, ver van dit lieve hutje,
Geeft my de erinnering het zoetste nagenot;
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daar bid ik t hoogste goed, dat ooit een mensch kon smaaken
Ten blyk van dank, voor zyn bezitters af van God.298.

Haar zuster Adriana Maria bleef alleen in het aangename Velp achter. Zij huwde pas
in 1802.299. Elisabeth hoopte voor haar zuster, dat hun ‘Retraite’ een ‘Zorgenvrij’
voor haar zou zijn en dat Adriana zou worden wat Elisabeth zo graag had willen zijn:
Emilia! En met het pijnlijke besef, dat ze zelf niet meer zou leven zoals Emilia in
Het land, volgde ze Overdorp naar de Noordwijkse pastorie.300. Ze scheen er vrede
mee te hebben, dat het huwelijksleven en de huiselijke bezigheden belangrijker
zouden worden dan haar creatieve bezigheden. Ze hoopte evenwel, dat haar ‘genie’
haar niet zou verlaten, maar ook dat deze het haar vooral niet ontijdig moeilijk zou
maken.301. Voorlopig werd haar ‘landelijke lier’ aan de Noordwijkse wilgen gehangen.

Eindnoten:
233. Zij waren volgens het Gebodenboek Arnhem 1777-1788, p.216, gehuwd in jan. 1786 te
Amsterdam (G.A. Arnhem; inv. nr. R.A. Gelderland RBS 142, in bruikleen op het G.A.). Dat
zij in de St. Walburgenstraat woonden, blijkt uit verschillende archivalia, o.a. uit het Register
van een volkstelling in de stad, ingedeeld in 9 wijken [± 1795], p.105 (G.A. Arnhem; oud archief,
inv. nr. 1236).
Olympia Maria Lacoudré was de dochter van Isaac Lacoudré en Maria Naudy. Ze werd in 1758
in Maarssen geboren en overleed te Amsterdam op 27 okt. 1826. Dank zij een erfenis van haar
grootmoeder Olimpe Marie Chion, weduwe van Jean Naudy, was zij in goede doen. Dit laatste
blijkt uit haar testament dat ze op 8 juli 1803 liet maken ‘overdenkende de broosheid van 's
menschenleeven, en hebbende eenige Effecten in Engeland.’ Zie: Overlijdens acten 1826 (G.A.
Amsterdam; Burg. stand 1826, 10 S), en Testamenten 1802-1805 (G.A. Arnhem; inv. nr. R.A.
Gelderland 493, in bruikleen op het G.A.).
234. Over E.J. Post (1757-1823) zie men: H.H. Donker Curtius. Leerrede over 1 Timotheus I:5. Tot
gedachtenis van wylen den wel eerw. zeer gel. heer Evert Johan Post [...]. Arnhem 1823. Voorts:
De Boekzaal der geleerde wereld, 1823 I, p. 579-580. Zie ook aant. 207.
Zijn uitgebreide bibliotheek werd in 1825 door P. Nijhoff geveild; de samenstelling kan men
leren kennen uit de Katalogus van uitnemend welgeconditioneerde boeken, in allerlei talen en
wetenschappen[...]. Nagelaten door wijlen den wel eerw. heer E.J. Post. Arnhem 1825.
235. Jacob Nijhoff leefde van 1723-1794; Isaac van 1754-1823, Paulus van 1756-1832, Johan van
1758-1801; Isaac Anna van 1795-1863. De inscripties van Evert Johan en Elisabeth Maria in
het album amicorum van Jacoba Maria Nijhoff (1788-1870), dochter van Johan, moeten gedateerd
worden tussen 1799 en 1812. Elisabeth ondertekent met: Elisabeth Maria Post Nu Overdorp.
Zie voor de tekst van inscriptie Bijlage 2B.
De betekenis van deze familie voor het culturele leven, haar contacten en relaties, o.a. met de
familie Post, kan men afleiden uit: H.W. van T[richt]. Het Arnhemsche geslacht Nijhoff.
Geschiedenis en genealogie. 's-Gravenahge 1931; W[outer] N[ijhoff]. De Arnhemsche
boekverkoopers en uitgevers Nijhoff. Geschiedenis en bibliographie. 's-Gravenhage 1934.
236. De Vaderlandsche letter-oefeningen zoals ze onder de gebroeders C. en P. Loosjes verschenen.
Zie over deze periode van het tijdschrift: J. Hartog.’ Uit het leven van een tijdschrift. [De
Vaderlandsche letteroefeningen 1761-1811.] In: De gids 41 (1877) II, p.444-506; III, p.64-124,
p.287-327; 43 (1879) I, p.431-482; II, p.25-74.
237. Het land, blad * verso.
238. De recensies verschenen in de Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, 1788 I,
p.452-458, en in de Boekzaal der geleerde wereld, 1788 II, p.426-434. De mededeling over het
snel uitverkocht zijn van de eerste en de tweede druk is afkomstig uit de Boekzaal. Kinkers
bespotting vindt men in brief 9 en 13 van de Post van den Helicon (1788). Zie: Verspreid en
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239.

240.
241.
242.

243.

244.
245.

246.

onuitgegeven dicht en ondicht van Kinker. Naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht [door J.
van Vloten]. Haarlem 1877, p.107 en 140.
De jongere tijdgenoot P.G. Witsen Geysbeek (1774-1833) gaf haar de geciteerde kwalificaties
in het Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters (6 dln.
Amsterdam 1821-1827.), dl.5 (1824), p.28-38.
Zie voor de recensies, waarvan het merendeel bezwaren tegen grammaticale onvolkomenheden
en spelfouten bevatte, hfdst. 3 (B, II).
Het gouden horloge als honorarium wordt vermeld door J.A. Prins, die het horloge omstreeks
1912 gezien heeft (zie: Heuvel EMP, p.53 en aant. 110).
Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van Joh. Dyserinck. 's-Gravenhage
1904, p.331-332.
H.A. Höweler. Het Haagsche dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ 1772-1818. In:
Die Haghe. Jaarboek, 1937, p.81-169; over de rechten en plichten van de honoraire leden
p.96-99. Het artikel verscheen ook onder de titel: Uit de geschiedenis van het Haagsche
dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ 1772-1818. In: Tijdschrift voor Nederlandsche
taal- en letterkunde 56(1937), p.97-184.
De verkiezing tot lid staat aldus in de notulen van 21 febr. 1789 (Aantekenboek, p.24):‘En voorts
is nog verkooren tot Honorair Lid van dit Genootschap, zonder toelaage Mejuffrouw Maria
Elisabeth Post [sic]. te Arnhem.’ (G.A. Den Haag; archief Kunstliefde, inv.nr. 16).
De ‘Naamlijst der heeren leden’ van 1789 is opgenomen in de Proeven van poëtische
mengelstoffen van het genootschap, dl.12 (1789).
De aanvaarding van het lidmaatschap staat vermeld in de notulen van 18 mrt. 1789 (zie aant.
242).
De brief bevindt zich onder de ‘Ingekomen stukken’ van 1789 (G.A. Den Haag; archief
Kunstliefde, inv. nr. 49).
H.A. Höweler vermeldt op p.113 van Het Haagsche dichtgenootschap (zie aant. 242) de
aanwezigheid van Posts werken in de (in 1855 geveilde) bibliotheek van het genootschap. Uit
de ingekomen stukken en de notulen van 1789-1793 blijken de schenkingen van E.M. Post o.a.
van de Reinhart - door de secretaris ‘briefsgewijze vertoogen’ genoemd (Aantekenboek 1791,
p.116, notulen van 10 sept.)
Volgens de notulen van 1799 (inv. nr. 23) behoorde E.M. Post met Maria Henriëtta van Dijk
en W. Bosch tot de honoraire leden ‘die niet contribueeren’; ook onder de leden van verdienste
waren er wanbetalers: prof. A. Kluit, ds. A. van den Berg en mr. W.E. baron de Perponcher
Sedlnitzky.
E.M. Post. Aan mijne vriendin vrouwe Roselijna Serrurier geboren Budde, thans weduwe.
Achter: Ahasuërus van den Berg. Leerreden over Joan. V:35. Ter gedachtenisse van wylend
den weleerw. zeergel. heer Louis Serrurier [ ...]. Arnhem, J. Nyhoff en W. Troost, 1789, p.I-VIII.

Louis Serrurier Dzn. (Leiden 3 juni 1754-Arnhem 30 dec. 1788) was resp. predikant in Jutphaas
(1777), Nieuw Loosdrecht (1780) en Arnhem (1782). Zijn weduwe hertrouwde later de
ambtsopvolger van haar man, de predikant-dichter Johannes Cornelis Boot (Leur 20 juli
1761-Arnhem 9 juli 1834), die vanaf nov. 1789 te Arnhem stond. Verg.: W.M.C. Regt. Naamlijst
der predikanten van Gelderland, dl. 1, p.14, 15 (zie aant.207).
247. Het archief van het genootschap bevindt zich in het G.A. Arnhem (zie aant. 95). De volgende
literatuur over ‘Prodesse’ is van belang: A.J. van de Ven. Het genootschap ‘Prodesse conamur’
te Arnhem, opgericht 1792. In: Bijdragen en mededeelingen [van] Gelre 41 (1938), p.154-196;
Th.N. Eijsink. Restauratie en revolutie in Arnhem. 1 juli 1787 - 6 mei 1795. Arnhem 1967.
Bijdragen tot de geschiedenis van Arnhem, 2. P. 17-22 en 61-63; voorts zal gepubliceerd worden
mijn lezing voor ‘Prodesse’ van mrt. 1972: Arnhem als letterkundig centrum rond 1800, met
onder meer bijzonderheden over het genootschap.
Het a-politieke karakter van ‘Prodesse’ werd in 1794 verbroken door de Velper predikant
Johannes Stolk, die een voordracht hield Over de noodzaakelijkheid en aangelegenheid om den
gemeenen man wyzer te maaken (mrt. 1794). Vanwege zijn democratische ideeën werd hij door
de magistraat uit stad en schependom verbannen, gevolgd door een verbanning uit geheel
Gelderland.
248. De voorgeschiedenis en de oprichting van het genootschap vindt men medegedeeld in de
openingsrede van ds. Ewaldus Kist: Redenvoering. Als mede Dichtregelen van Johannes Cornelis
Boot. Ter inwijdinge van het natuur- en letterkundige genootschap te Arnhem onder de zinspreuk
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Prodesse conamur. Uitgesproken den 15 October 1792. (Exempl. UB A'dam; sign. Red. Y.8.)
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Volgens de Notulen 1792-1795 d.d. 15 okt. 1792 (G.A. Arnhem: Prodesse. inv. nr. 4), mocht
ieder lid een dame introduceren: de sprekers waren vrij w.b. het aantal introducees. Hetzelfde
gold voor de grote vergadering van 4 okt. 1793.
H.H. Post werd op 3 dec. 1792 voorgesteld als honorair lid (volgens de Notulen): pas op 13 jan.
1794 kwam zijn antwoord vanuit New York. Zijn brief (met lakzegel) berust onder de Ingekomen
stukken 1793-1922 (G.A. Arnhem: Prodesse, inv. nr. 16).
Notulen 1792-1795 (zie aant. 248), 12, 19 en 26 nov. 1792.
Martinet aanvaardde het lidmaatschap met een gift aan naturaliën. Hij schreef een aantal korte
verhandelingen voor het genootschap die door de secr. Van den Berg werden voorgelezen.
Verg.: J.F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw (zie aant. 226), p.99 noot 98.
Prieeltje en bloementuin: Mijne kinderlijke traanen, p.41, 44.
Brief I van E.M. Post aan Charlotta Louisa van der Capellen (± 1790), die begint met ‘Lieve
beste vriendin’ (R.A. Gelderland: archief Van der Capellen, inv. nr. 424).
Over de melancholie wordt uitvoerig geschreven in brief I aan Ch.L. van der Capellen (zie aant.
251).
Brief I aan Ch.L. van der Capellen (zie aant. 251).
Zie: Aan mijnen broeder, H.H. Post in Reinhart, dl.1, in het bijz. blad * verso en * 2 recto.
Dat Paul et Virginie van Bernadin de St. Pierre aan de schrijfster bekend zou zijn geweest,
blijkt nergens. O.a.J. Prinsen en J.C. Brandt Corstius suggereren dit in resp. De roman in de
18e eeuw in West-Europa (Groningen enz. 1925), p.498, en Idylle en realiteit, p.82, 83.
Reinhart, blad * recto, verso. Post maakt de restrictie mede omdat Reinharts vrouw overleed,
iets wat ze uiteraard op geen enkele wijze als een voorspelling zou willen laten interpreteren
voor het lot van haar schoonzuster Adriana de Witt. Voor Elisabeth Maria behoorden namelijk
sombere voorspellingen en voorgevoelens die uitkwamen, tot de realiteit des levens.
Reinhart, blad *3 recto en verso. Dit citaat is in de tekst van Reinhart in cursief afgedrukt, de
titels van de werken in romein.
Reinhart, blad *3 verso.
Feith schrijft romans (en schrijft over romans) waarin de aandoeningen van de personen
belangrijker zijn dan de gebeurtenissen; waarin ‘de voorvallen aan de gewaarwordingen
ondergeschikt zijn’. Zie hierover o.a. Rhynvis Feith. Brieven over verscheide onderwerpen. 6
dln. Amsterdam, Joh. Allart, 1784-1793. Deel 3 (1787), p.52-91, in het bijz. p.53.
Wolff en Deken wensen voor alles waarschijnlijkheid: ‘niets wonderbaarlyks’, alles ‘in het
natuurlyke’. Volgens het voorwoord tot de Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. [...] 2
dln. 's Gravenhage, lsaac van Cleef, 1782, p.XII e.a. Zie ook de ‘Voorrede voor den tweeden
druk’ (1783). Ook H. van Alphen had gunstig over de roman geoordeeld, zowel in dl. 1 van de
Theorie der schoone kunsten en wetenschappen (1778) als in de Digtkundige verhandelingen
(1782). Verg.: P.J. Buijnsters. ‘Sara Burgerhart’ en de ontwikkeling van de Nederlandse roman
in de 18e eeuw. Groningen 1971, p.6-9.
Zoals op verschillende plaatsen uit haar werk blijkt; bijv. in Het waare genot, p.203-205, prijst
ze de goede, deugdzame roman aan. In Het land laat ze Emilia zich afvragen: ‘Zoude ik een
Clarisse, een Grandison, een Sofia, een Burgheim en meer andere soortgelijke schriften, enkel
omdat ze romans zijn veragten?’ (p.18).
Reinhart, blad *4 verso.
Het portret is opgenomen in Reinhart, meestal voorin dl.1 of dl.3. Zie afb. 1.
De beschrijving van Posts uiterlijk is van de anonieme medewerker van Nieuwenhuis' Alg. wb.
v.k. en w., dl.5 (1825), p.532-533. Zijn kennis van toentertijd niet gepubliceerde gegevens is
zo groot, dat hij tot de kring van bekenden behoord moet hebben. Hij deelt mee dat hij graag
een biografie over E.M. Post geschreven zou hebben, maar hoewel hij reeds ‘de noodige
bouwstoffen’ verzameld had, was hij daaraan niet toegekomen (p.533).
Bij mijn portrait (Gezangen der liefde, p.50-51), en Het waare genot, p.272-273. Sommige
beoefenaren van de gelaatkunde (‘physiognomie’) daarentegen veronderstelden wel een zo
groot mogelijke overeenstemming tussen uiterlijk en innerlijk. Uit Elisabeth Maria's
bekendenkring hielden o.a. Van den Berg, Margriet van Essen en Martinet zich met de
‘physiognomie’ bezig. Met name Martinet waarschuwde om bijzonder voorzichtig te zijn met
het trekken van conclusies.
Alg. wb. v.k. en w., dl.5, p.532-533.
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265. Mijne kinderlijke traanen (1792) bevat uitvoerige gegevens over de moeilijke laatste levensjaren
van de moeder. Maria Johanna van Romondt was al eerder ernstig ziek geweest in de periode
vlak voor 1784. Haar dood werd verwacht, maar ze herstelde (Voor eenzaamen, p.135-138).
Ook uit brief II van Post aan Charlotta Louisa van der Capellen (uit ± 1792), die begint met
‘Eindelyk lieve lotje’, blijkt dat de dood van de moeder reeds eerder verwacht werd (R.A.
Gelderland; archief Van der Capellen, inv. nr. 424).
266. Testamenten 1792-1796. Arnhem, fo.42-46 (G.A. Arnhem; R.A. Gelderland inv. nr. 491, in
bruikleen op G.A.); Register der Gereformeerde gemeente te Amerongen van ontvangst van
rechten voor het openen der graven, het overluiden, enz., fo. 11 recto (R.A. Utrecht; DTB
Amerongen, inv. nr. 27). Zie ook: Gang v.h. onderzoek.
267. Mijne kinderlijke traanen, p.28, 35, 36. Deze vriend was mogelijk Jan Hendrik Cremer, één
van de twee executeurs-testamentair die ook voor de begrafenis zorg dragen zouden. Zie:
Testamenten 1792-1796 (aant. 266).
268. Mijne kinderlijke traanen, p.49.
269. Mijne kinderlijke traanen, p.72, 73. Elisabeth Maria schreef over de afgescheiden geest die als
‘bescherm-engel [der] kinderen’ zou optreden (Aan den geest van mijne Moeder, p.[8]).
270. J. Kloos. Noordwijk in den loop der eeuwen. Noordwijk 1928, p.162; Koopmans EMP, p.214.
De huwelijksvoltrekking vond plaats op 28 april 1793.
Johannes Albertus Streso werd gedoopt te Grave op 5 apr. 1767 als zoon van de beroepsmilitair
(kaptein) Mattheus Georg Streso en Gesina Boneschans. Hij volgde de theologische studie in
Harderwijk en Leiden. Na de vroege dood van zijn vader werd hij opgevoed door zijn neef
Clemens Streso, die predikant te Leiden was. Na zijn studie stond hij als predikant in resp.
Noordwijk aan Zee (juli 1790), Loenen aan de Vecht (mei 1800), Zaltbommel (aug.1807) en
Kampen (juni 1811). Wegens een chronische ziekte moest hij in 1821 zijn emeritaat aanvragen.
Sindsdien leefde hij op een buiten bij Arnhem (‘De Hommel’) en in de stad zelf. Zijn huwelijk
met Didrika Johanna Post bleef kinderloos. Hij stierf op 5 juni 1842.
Streso genoot enige bekendheid als predikant-dichter en als amateur-geschiedschrijver. Na de
dood van zijn schoonzuster E.M. Post schreef hij een gedicht Ter gedachtenis (zie aant. 371).
Teylers Tweede genootschap bekroonde zijn Verhandeling over de levenswijze en de gwoonten
onzer voorvaderen, hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw
(Haarlem 1814) met goud. Andere historische werken van zijn hand zijn: Over den vroegeren
staat van het christendom, of overzigt van de geschiedenis der christelijke kerk in de eerste drie
eeuwen (Arnhem 1828), en Constantijn de Groote, en Charlemagne, of Karel de Groote (Arnhem
1836). Een studie over de 16e-eeuwer Maurits van Saksen heeft hij niet kunnen voltooien.
Lit.: Handelingen der jaarlijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche
letterkunde te Leiden. Gehouden den 16. van Zomermaand 1842, p.35-39 (door M. Siegenbeek
naar gegevens van W. Broes); T. van der Loos. Het geslacht Streso. In: Ons voorgeslacht.
Orgaan van de Zuidhollandse vereniging voor genealogie 11 (1956), p.31-34, 53-57.
271. De koop vond plaats op 28 febr. 1793 en werd op 1 mrt. geregistreerd in het Protokol van
bezwaar van het kerspel Velp, fo.164 verso (R.A. Gelderland; rechterlijke archieven van het
Kwartier van Veluwe, inv. nr. 979). De verkoper, Jan Dickema, had zelf het huis een maand
eerder gekocht voor f 3300.- (fo.164 recto).
272. De naam van de woning, ‘Retraite’, komt voor in autobiografische gedeelten van de Gezangen
der liefde: p.75, 112, 127.
J.H.L. Schaaf merkte in 1863 op, dat dit huis later toebehoorde aan mr. L.J. van der Sluis, en
gelegen was tegenover het logement van Goosens (De navorscher 13 (1863), p.325). De
plaatselijke historicus H. Kerkkamp bevestigde dit: na de gezusters Post bezat Nicolaas van
Eijck het huis en na hem burgemeester Van der Sluys. Zijn artikel, dat overigens nog al wat
onnauwkeurigheden en onjuistheden bevat, verscheen in de Arnhemsche courant van 6 en 7
mei 1947: Elisabeth Post een Velps dichteres. In 1964 vulde Kerkkamp aan, dat Post gewoond
had in het huis in de Hoofdstraat waar toen (1964) de groentehandel Kusters gevestigd was
(Kasteel Biljoen en daar rondom. Broekerhave - Biljoen, Over- en Nederhagen en Beekhuizen
te Velp (Gld.). Z.pl. 1964. Uitg. v.d. Oudheidk. kring Rheden-Rozendaal. P.105).
Brandt Corstius vermeldt ten onrechte dat ‘Retraite’ een verblijfplaats van Post ‘op Biljoen’
was (Idylle en realiteit, p.6).
273. Pas veel later, in slechts één van de gedichten in Ontwaakte zang-lust (1807), spreekt ze haar
voorkeur uit voor de geheel vrije, ongecultiveerde natuur, n.l. in Het dorpje (p.14-21), vooral
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in vss. 104-125. De zaak ligt genuanceerder dan Brandt Corstius aangeeft op p.100-101 van
Idylle en realiteit.
274. Gegevens over Rozendaal en Beekhuizen vindt men in H. Kerkkamp's boeken: Historie van
Velp en Rozendaal [...]. Velp 1938; Kasteel Biljoen en daar rondom (zie aant. 272); Rozendaal,
een heerlijkheid. 2e, verm.uitg. Z.pl. 1967. Uitg. v.d. Oudheidk. kring Velp-Rozendaal. Zie
verder aant. 275.
275. [I.A. Nyhoff] Geldersch Arkadia, of wandeling over Bilioen en Beekhuizen. Arnhem 1820, p.6.
Zie over J.F.W. van Spaen: aant. 278.
276. Lijst van gasten van Johan Frederik Willem van Spaen en zijn gezin te Beekhuizen, en van de
bezoekers van deze tuin, augustus 1790-sept. 1795, fo.2 recto. Het R.A. Gelderland heeft een
fotocopie van het origineel dat berust bij mevr. S.W. Hey-Felix te Amstelveen. De copie bevindt
zich in de Handschriftenverzameling, inv. nr. 432.
277. Lijst van gasten (zie aant. 276), fo.9 recto. Voor de tekst van de inscriptie zie Bijlage 2A.
278. Gezangen der liefde, p.131-133 en de opdracht aan Charlotta Francina Diederika van Spaen,
blad *3 recto en verso.
Johan Frederik Willem van Spaen (1746-1827) was de oudste zoon van Alexander Diederik en
Elisabeth Anne Maria van Riebeek. Hij bekleedde vele openbare functies in of namens de
provincie Gelderland: gecommitteerde ter Generaliteit, lid van de Raad van State, burgemeester
van Arnhem, jachtraad van de Veluwe, lid van Gedeputeerde Staten, eerste Raad en
Rekenmeester van Gelderland, curator van de Hogeschool te Harderwijk. Later was hij o.a. lid
van de Eerste en Tweede kamer. Hij maakte vele reizen door Europa, waarvan hij verslag deed
in reisdagboeken. Hij was gehuwd met Sara Johanna van Hogendorp (1755-1828); het gezin
telde vijf kinderen (zie aant. 280). Zie over hem: H. Kerkkamp. Kasteel Biljoen en daar rondom
(zie aant. 272), in het bijz. p.65-77; H. Kerkkamp. Historie van Velp en Rozendaal (zie aant.
274), p.373-375; Nederland's adelsboek 44 (1951), p.465-466.
279. Opdracht (zie aant. 278), blad *3 recto.
Charlotta Francina Diederika Beata van Spaen werd gedoopt te Arnhem op 30 okt. 1763. Zij
was het negende kind van Alexander Diederik van Spaen (1710-1764) en Elisabeth Anna Maria
van Riebeek (1725-1776). Op 30 april 1794 huwde ze jonkheer Jan Hendrik van Lynden van
Lunenburg (1765-1854). Ze verhuisde naar Utrecht. Haar echtgenoot bekleedde vele openbare
ambten; hij was o.a. resp. hoofdschout van Wijk-bij-Duurstede, lid van Gedelegeerde raden,
landdrost van Utrect, lid van het Wetgevend lichaam te Parijs, lid van Prov. Staten van Utrecht,
lid van de Eerste kamer en curator van de Utrechtse hogeschool. Ch. Francina stierf te Utrecht
op 25 mrt. 1835. Zie over de fam. Van Spaen: het Nederland's adelsboek 44 (1951), p.465-466,
en de lit. genoemd onder aant. 274. Over J.H. van Lynden van Lunenburg: de Utrechtse
volks-almanak, 1855, p.65-72, het Nederland's adelsboek 4 (1906), p. 278; en het NNWB, dl.3
(1914), k.802.
280. De ‘vrienden-rol’ is door mij niet teruggevonden. Zie over de contacten met de beide freules:
Gezangen der liefde, p.135-142. De freules waren rond de twintig, Elisabeth Maria liep tegen
de veertig.
Johanna Elisabeth Alexandrina (geboren 23 juli 1773) en Gijsberta Maria Carolina van Spaen
(geboren 5 sept. 1774) waren de twee oudste van vijf kinderen van Johan Frederik Willem van
Spaen (1746-1827) en Sara Johanna van Hogendorp (1755-1828). Johanna E.A. overleed jong;
Gijsberta M.C. huwde in 1800 met Adolf Hendrik van Rechteren. Zij overleed in 1846. Lit.:
zie aant. 279, en de eerste genealogische tabel in de Inventaris van het familiearchief Van Spaen
door Suze M. van Zanten Jut ('s-Gravenhage 1953).
281. Gezangen der liefde, blad *3 recto en verso.
282. Gezangen der liefde, p.112-115.
Charlotta Louisa van der Capellen (7 febr. 1768 - 8 apr.1813) was het vijfde kind van Alexander
Hendrik van der Capellen, heer van den Dam, Boedelhof en Marhulsen (1732-1807) en Reiniera
Adolphina Charlotta van Nagell tot Marhulsen (1736-1817). Charlotta's vader was, evenals
haar oom Robert Jasper, overtuigd patriot. Na de oranje-omwenteling in 1787 moest hij een
pop, Willem V voorstellende, omhelzen, Oranje boven roepen en trouw beloven.
Zie over de fam. Van der Capellen van Boedelhof: het Nederland's adelsboek 17 (1919), 372-383,
over Charlotta p.377; J. de Graaf. De Boedelhof en zijne bewoners. In: Bijdragen en
mededeelingen [van] Gelre 17 (1914), p.65-84; de Inleiding tot de Inventaris der archieven van
de familie Van der Capellen (R.A. Gelderland; MS inv. nr. XXI, 19).
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283. In het Archief Van der Capellen (R.A. Gelderland) bevinden zich twee incomplete, ongedateerde
en ongesigneerde brieven van ± 1790-1792 (inv. nr. 424). In brief I (die begint met ‘Lieve beste
vriendin’) komen vooral de melancholie en de Reinhart ter sprake; in brief II (die begint met
‘Eindelyk lieve lotje’) de ziekte van Elisabeths moeder, de godsdienst en de lektuur.
284. Brief II (zie aant. 283)
285. Blijkens het Doop- en trouwboek 1723-1777 van de Nederduitsch-gereformeerde gemeente te
Doetinchem (R.A. Gelderland; DTB inv.nr. 507) werd hij op 14 jan. 1763 gedoopt. Door een
beschadigde marge van het blad lijkt er 4 jan. te staan. De datum 14 jan. wordt o.a. bevestigd
door een copie-akte uit 1815 die zich onder de Huwelijkse bijlagen van het tweede huwelijk
van J.L. Overdorp met A.Th. Dusseau bevindt (R.A. Gelderland; Burg. stand Epe, D5). In de
huwelijksakte van het tweede huwelijk heet de 14e jan. tevens zijn geboortedatum (Actens van
huwelijken Epe 1815, akte 6 d.d. 16 apr. 1815. R.A. Gelderland; Burg. stand Epe, D5).
Justus Lodewijk Overdorp was het vijfde van zeven kinderen van Carel Benjamin Overdorp
en Catharina van Holten. De verschillende doopdata zijn:

286.

287.

288.

289.

290.

291.
292.

Wilhelmina Sara

2 febr. 1755,

Anna Carolina

19 jan. 1757,

Ester Jacoba

29 nov. 1758,

Hendrik Jan

19 dec. 1760,

Justus Lodewijk

14 jan. 1763,

Johannes

9 sept, 1767,

Elizabeth Adolffina

2 mrt. 1770.

Justus' grootouders waren allen te Zutphen woonachtig: Jan Overdorp (‘capitain’) en Geertruy
Lamberts, en Willem ten [sic] Holten (‘leutenant’) en Anna Penterman. Zie de reeds genoemde
Huwelijkse bijlagen, en De Nederlandsche leeuw 52 (1934), p.74. Uit de Huwelijkse bijlagen
blijken tevens de begraafdata van ‘lieutenant’ Carel Benjamin Overdorp (Doetinchem 21 nov.
1791) en Catharina van Holten (Doetinchem 20 juli 1782).
In het Schoolnieuws van de Boekzaal der geleerde wereld 1779 II, p.494 (okt.), wordt vermeld
dat op de jaarlijkse promotie van de Latijnse school in Doetinchem ‘twee wakkere Jongelingen
hunne Oratien, exercitii gratia, met veel bevalligheid hebben uitgesproken: JACOB VAN DE
VEELOUW, de Patientia Christiana, JUSTUSL. OVERDORP, de Vi educationis, maar zullen
nog een jaar het onderwys op deze School genieten’. Overdorp ging echter drie maanden later
naar de Leidse hogeschool: op 25 jan. 1780 werd hij ingeschreven (‘collegii ordinum alumnus’,
‘gratis inscriptus’). Zie: Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1875 [...].
Hagae comitum 1875, k. 1133.
Voor Overdorps kerkelijke loopbaan tot en met de bevestiging te Noordwijk zie men de Boekzaal
der geleerde wereld van resp. 1787 I, p.204, II, p.210, 455, 575 (proponentsexamen, beroepen
en bevestigd te Sassenheim; bevestiging op 11 nov. 1787), en 1789 II, p.192. 326 (beroepen en
bevestigd te Noordwijk; bevestiging op 30 aug. 1789). Zie ook aant.302
De aanwezigheid van één van Overdorps zusters kan men afleiden uit een brief d.d. 1 jan. 1793
van Overdorp aan de heer van Noordwijk (Alg. R.A. Den Haag; Huisarchief Offem, voorl. inv.
nr. 588).
Dit blijkt uit de Gezangen der liefde, die vrijwel geheel autobiografisch zijn (zie blad *4 recto),
o.a. uit de gedichten Treurige verandering (p.16-17) en Offer der liefde (p.86-89). Haar
liefdesmelancholie ontlokte zelfs aan een recensent de opmerking: ‘Wat is het bedroefd, op
deeze wyze verliefd te zyn! ’ (Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, 1794 I, p.603). Post
antwoordde hem in het voorwoord tot Het waare genot (blad *5 recto en verso).
Trouw-boek van Velp.1772-1811, aangetekend op 2 juli 1794 (R.A. Gelderland; DTB inv. nr.
1381); Trou-boeck der kerck van Noortwyck, p.319 (Alg. R.A. Den Haag; DTB Noordwijk,
inv. nr. 2).
Gezangen der liefde, blad *4 recto.
Zie aant. 279. Francina huwde op 30 apr. 1794 te Delft. In de stamboom achter de Inventaris
van het familiearchief Van Spaen door S.M. van Zanten Jut ('s-Gravenhage 1953), staat de naam
van Francina's echtgenoot abusievelijk vermeld als J.H. van Lynden van Limenburg.
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293. J.C. Brandt Corstius gaat op deze vergelijking dieper in, in zijn Betje Wolff is het niet alleen
(in: De nieuwe taalgids 43 (1950), p.212-221).
294. Voorbericht tot de Gezangen der liefde, blad *4 recto.
295. Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, 1794 I, p.605.
296. Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak, 1795 I, p.468.
297. Lijst van gasten (zie aant.276), fo.88 recto.
298. Lijst van gasten (zie aant.276), fo.88 recto.
299. Ze huwde op 56-jarige leeftijd met de 63-jarige weduwnaar mr. Jacob Cambier (te Arnhem op
16 nov.1802). Zie: Trouwboek van huwelijkscommissarissen. 1801-1806, fo.106 (G.A. Arnhem;
R.A. Gelderland RBS 171, in bruikleen op G.A.).
Jacob Cambier werd geboren te Vianen op 10 jan. 1739 als zoon van Jacob Cambier en Jacoba
Catharina Ofzen. Hij studeerde rechten te Utrecht, waar hij op 11 febr. 1761 promoveerde. Hij
bekleedde allerlei functies in stad en provincie Utrecht, en was o.a. kanunnik van het kapittel
van St. Pieter. Zijn eerste echtgenote was Ercara Elisabeth van Warmsvliet; deze overleed op
28 aug. 1800 te Amsterdam (en werd te Utrecht begraven). Na zijn tweede huwelijk woonde
hij op het buiten Gelders Spijker bij Arnhem. Hier overleed hij op 2 juli 1829. Hij liet geen
kinderen na. Zie: G. Brinkhuis. Aantekeningen betreffende de Utrechtse vroedschap (zie aant.
158).
300. De woning van Emilia in Het land heet ‘Zorgenvrij’. De wens voor Adriana Maria vindt men
in Gezangen der liefde, p.127.
301. Aan mijn genie (in Gezangen der liefde, p.120-124).

Huwelijksjaren
Noordwijk-Binnen telde ongeveer 1700 inwoners, van wie iets meer dan de helft
gereformeerd was. Er waren een goed onderhouden kerk en pastorie. In de kerk was
het monument voor de Douza's, de heren van Noordwijk. Het kwam tijdens Overdorps
beginjaren tot stand. Gebrek aan werk voor de predikant was er zeker niet, vooral
niet gezien de vele veranderingen die plaatsgrepen op politiek en bestuurlijk gebied,
en die niet zonder consequenties bleven voor het kerkelijk leven.302.
De jaren 1794, '95 en '96 waren niet zonder spanningen. Nog tijdens Elisabeths
verblijf in Velp was de oorlogsdreiging merkbaar geweest. De Franse troepen
naderden toen opnieuw de zuidelijke grenzen - een jaar tevoren was het gevaar nog
afgewend. De aanwezigheid in Arnhem van een Engels garnizoen onder leiding van
de hertog van York, de pogingen om de verwaarloosde vestingwerken rondom de
stad weer op peil te brengen, en de inundatie van Velperbroek kenmerkten de
dreigende sfeer.303. De partijtegenstellingen laaiden weer op. In Noordwijk maakte
Elisabeth het einde van de oude Republiek mee. De 29e januari 1795 koos de
bevolking in de Grote kerk zijn gemeentelijke ‘representanten’. Overdorps collega
Abraham van Royen, emeritus-predikant van Noordwijk aan Zee, werd een van hen.
Op 1 februari dansten ook in Noordwijk de inwo-
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ners en de ingekwartierde Franse troepen rond de vrijheidsboom. Begin 1796 werden
de wapenborden van de Douza's uit Overdorps kerk in veiligheid gebracht - kort
daarna werden de wapens en kwartieren van aristocraten op de grafzerken verwoest.
Alleen het grote monument van Douza bleef gespaard, ongetwijfeld mede op aandrang
van ds. Overdorp. In de zomer van hetzelfde jaar verloor de Hervormde kerk op last
van de Nationale Vergadering zijn bevoorrechte positie, wat in een plaats als
Noordwijk met talrijke rooms-katholieken, veel betekende. Het volgend jaar eiste
de gemeenschap de kerktoren op. Alle pastorieën en kerkgebouwen zouden door het
plaatselijk bestuur op rechtmatig bezit getoetst worden.304. Al deze gebeurtenissen
brachten angst en spanning in het domineesgezin.
Overdorp heeft een neutrale positie ingenomen en van de gebeurtenissen het voor
en tegen ingezien. Zijn sympathie ging echter uit naar het huis van Oranje, en hij
heeft dat ook nooit trachten te verbergen. Overdorp behoorde bij die vrij grote groep
Nederlanders die tot het laatste toe was blijven hopen op krachtige hervormingen
van de kant van de stadhouder. Veel later, onder koning Willem II, herinnerde hij
zich,
dat bij de eerste plegtige Oratie te Leiden, na de komst der Franschen,
in 1795 gehouden, een in de geschiedenis zeer geoefend en schrander
vriend van mij zeide: ‘Nu is het voor altijd met het huis van Oranje in dit
Land gedaan.’ Waarop ik even stellig antwoordde: ‘Neen, gewis niet! onze
waardige Stadhouder of zijn Zoon komt éénmaal weder, maar dan met
grooter magt en aanzien, dan een der vorige stadhouders immer gehad
heeft.’ - Ook in mijne laatste Bedestond vóór die overheersing, toen de
Stadhouder reeds gevlugt, en door de zeer strenge vorst den Franschen de
weg naar ons Land gemakkelijk was gemaakt, sprak ik deze mijne
verwachting even sterk uit. In den bangsten toestand van Europa, in de
diepste vernedering van dat verdienstelijke stamhuis van Oranje, bleef
mijne overtuiging dezelfde, en ontving nieuw voedsel door de bewaring
en vruchtbaarheid, door God in dien tijd aan hetzelve geschonken.305.
Hij begreep dat de aanwezigheid van de Fransen en de daarmee samenhangende
oorlog met Engeland het vaderland grote schade zou doen. De haat tegen de Douza's
keurde hij zeker af. Aan de in Den Haag verblijvende heer van Noordwijk schreef
hij op oudejaarsdag van 1795:
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Hoort God mijne bede dan ga het U H WG. - Uwe Gemalinne en het
gansche Vaderland beter, als in het afgelopen jaar! dan zie uw oog de inen uitwendige vrede - rust en welvaart noch eens weder hersteld! dan
verblijden wij ons eerlang in Uwe tegenwoordigheid aan deze plaats - in
Uwen raad en toevlugt gelijk in voorige tijden!306.
Overdorp was bij de Noordwijkse burgerij, die nogal sterk voor het nieuwe bestel
geporteerd was, evenwel geliefd. Toen hij in 1797 naar Goes beroepen was, werd er
een commissie gevormd die hem met de meeste klem verzocht Noordwijk te blijven
dienen - en hij gaf daaraan na enig beraad gehoor. Zowel de kerkelijke gemeente als
G.J.D. van der Does, tot aan de omwenteling in 1795 heer van Noordwijk, gaven
daarna uiting aan hun blijdschap over zijn beslissing.307.
Elisabeth handhaafde haar onafhankelijke houding zoals in de Gelderse tijd. Het
is onwaarschijnlijk dat zij oranjegezind was, zoals haar man. Zij had kennissen onder
voor- en tegenstanders van het nieuwe bewind. Zij onderhield vriendschappen met
adellijke personen, maar kon ook vlijmscherp tegen de adel schrijven.308. Kortom: zij
beoordeelde mensen en geen groepen of partijen! Ze zag de jaren 1794-1796 als
een tijd, waarin niet dan politique zaaken, zoo wel gewigtige waarheden,
als iedele herssenschimmen, elks aandacht op eene afmattende wijs
bezighouden [ ...]

en erkende dus wel degelijk de ‘gewigtige waarheden’ die met haar vrijheidsdrang,
haar ontluikend sociaal gevoel, haar besef van gelijkheid van alle mensen (voor God
weliswaar in de eerste plaats), samenhingen.309.
Posts maatschappelijke en zedelijke (niet strikt politieke) ideeën in de beginjaren
van de Bataafse Republiek waren overigens slechts zeer ten dele vooruitstrevend,
zoals blijkt uit het in de loop van 1796 gepubliceerde werk Het waare genot des
levens. In deze bundel brieven laat ze ‘gefigureerde persoonen de gedachten van
[haar] hart, over verschillende in het dagelijks leven alle belangrijke onderwerpen,
uitdrukken’.310. Het zijn meer en minder verlichte denkbeelden die reeds uit
spectatoriale geschriften en andere didactisch-moralistische werken bekend waren,
maar kennelijk nog steeds niet in voldoende mate gezegevierd hadden om niet
opnieuw stof tot schrijven te leveren. Het werk, bestaande uit 19 brieven, lijkt ook
het meest op een bundel spectatoriale vertogen. Post heeft, om enke-
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le voorbeelden te geven, moderne ideeën over de opvoeding; ze wijst dweperij in de
godsdienst af; ze keurt een te strenge en naargeestige godsdienst, die bijv. stijve
kleding eist en tegen onschuldige vermaken is, af; ze erkent, dat er goed toneel is,
dat er goede romans zijn; ze is tegen oorlog en tegen vorsten die hun eigen belang
boven het belang van hun volk stellen; ze prijst de burgerstand (‘middelstand’); ze
pleit voor natuurlijkheid op allerlei gebied. Toch dacht zij niet in alle opzichten
vooruitstrevend, op vele punten kwam zij niet uit boven de oude denktrant van in de
beste aller werelden te leven. Dan prijst ze het bestaande aan; verdedigt zij de aardse
ongelijkheid als door God gewild; spoort ze aan tot tevredenheid te allen tijde; ziet
ze tegenspoeden als vaderlijke kastijdingen van God; wijst ze op de positieve kanten
van lijden, armoede en lichamelijke lelijkheid; stelt ze, dat er alleen in de hemel
rechtvaardigheid heerst en dat men zich daarom over onrechtvaardigheid op aarde
niet te druk moet maken. Dit conflict heeft bij haar dikwijls tot grote twijfel geleid,
maar niet tot een consequente doorbraak van het nieuwe.
Een achttiende-eeuwer beschreef de pastorie in de Voorstraat in de tijd dat Elisabeth
Maria en haar man er woonden als ‘een vry goed gebouw’, ‘zo ten opzichten van
haaren aanleg, Kamers, Thuin, enz.’.311. De tuin was echter klein en ingesloten door
huizen en muren; landelijk uitzicht ontbrak.312. Tijdgenoten prezen Noordwijk en
omgeving om zijn landschappelijke afwisseling van duinen, weilanden, groentetuinen
en bloemenvelden, die ook toen al menig vreemdeling trokken. Overdorps vriend en
voorganger, de predikant-letterkundige Jan Scharp, dichtte toen hij Noordwijk voor
Rotterdam verruild had zelfs:
God zal ik om Noordwijk prijzen
Daar ik op dien lieven grond,
In de tuinen: paradijzen,
In de menschen: Englen vond.
Daar ik op de balzempaden,
waar men bloem en kruidplant voedt,
Leezen kon op duizend bladen:
Hallelujah! God is goed!313.

Elisabeth ervoer het dorpsleven wel heel anders; haar deden de geplaveide straten,
de gesnoeide bomen en, zoals zij zei, ‘een aantal van de beau-monde’ meer aan een
stad denken dan haar lief was. Zij zal zeker niet hebben ingestemd met de slotregels
van een gedichtje
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11. De afbeelding van Noordwijk uit De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. In dit dorp bracht
E.M. Post 14 sombere jaren door: ze mist de Veluwse natuur.
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over Noordwijk uit 1799 in De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver:
Geheel aan 't stads gewoel ontheeven,
Kan hier den mensch gelukkig leeven.

Hetzelfde werk vermeldde dan ook ten onrechte, dat de ‘zo zeer bekenden als
beminden Schryveresse’ in Noordwijk dagelijks de literatuur en vooral de dichtkunst
beoefende, ‘waartoe de aangenaamheid deezer Plaats, haar, [...] niet weinig ten
genoegen strekt.’314.
Nadat ze nog maar ruim een jaar in Noordwijk gewoond had, kon ze haar heimwee
naar Gelderland al niet meer onderdrukken. Dichterlijke inspiratie voelde ze
nauwelijks meer. Reeds bij haar vertrek uit het landelijke Amerongen had ze gevreesd
voor het verlies van de creativiteit. Na het verlaten van de Veluwe keerde deze angst
in versterkte mate terug. De betekenis die zij aan de natuur die de mens omringde,
toekende voor de dichterlijke inspiratie was dan ook zeer groot. Wat was haar
lievelingsschrijver, de Zwitser Gessner, in dit opzicht bij haar in het voordeel:
Hoe gelukkig was hij, een zoo heerlijk land te bewonen, 't welk door
deszelfs betoverende, constrasteerende schoonheden, zijn verheven genie
en rein gevoel, zo veel voedzel gaf, en gemakkelijker werken deed [...].315.
De geschilderde landtaferelen in haar kleine boekenhut waren haar enige, tè schrale
troost. In de Gelderse natuur zou ze waarschijnlijk haar huiselijk geluk uitgebeeld
hebben op een wijze die net zo zou hebben kunnen bekoren, meende ze, als Betje
Wolffs Beemster-winter-buitenleven,
Doch nu Noordwijk, het wel alom door zijne Kruid en Bloementuinen,
beroemde, doch vlak gelegen, en weinig beschaduwde Noordwijk, mijne
woonplaats is; waar de geur der kruiden, hoe aangenaam, waar de gloed
der bloemen, hoe verkwikkend, mij het gemis der Geldersche bosschen
niet vergoeden kunnen; waar dorre duinen en onvrugtbaare geestlanden
mij slechts met eene pijnlijker herinnering, de boschrijke heivlaktens, het
groenend gebergte, en de kronkelende beekjes zelfs voor den geest brengen;
waar vette weiden, hoe vol grazend vee, mijn verlangen naar ruischende
korenhalmen niet verstikken kunnen: - nu vind ik de Natuur te eentonig,
om door haar mijne kleine levensgevallen voor andere
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belangrijk te maaken: en ik zwijge.316.
Dit heimwee naar de Gelderse natuur en haar Gelderse vrienden heeft haar
Noordwijkse jaren tot een sombere periode gemaakt. Reeds voor haar huwelijk had
ze over de plaats geschreven: ‘Wat is dees oord toch woest en doodsch!’, maar uit
liefde voor Overdorp berustte ze erin hier te gaan wonen en Velp te verlaten:
'k Verliet voor hem een roozenpad
Om distels doortetreeden.317.

Deze versregels kan men karakteristiek achten voor haar innerlijke beleving van de
verhuizing.
De liefde van Overdorp kon haar het gemis van bossen, beken, heuvels en
heidevelden niet vergeten doen, noch compenseren. Hun echtelijk leven was gelukkig
- al bleef hun huwelijk kinderloos. Elisabeth suggereerde zelfs dat het idyllisch te
noemen was, door het met dat van Reinhart en Nannie uit haar tweede roman te
vergelijken.318. Overdorp en zij leefden, volgens Elisabeth, ‘zoo gelukkig als zeldzaam
Echtgenooten leven’. Samen deelden ze lief en leed, maar de ‘opoffering’ bleef zij
ondanks alles dagelijks pijnlijk gevoelen.319.
Dat het na 1794 meer dan twaalf jaar duurde voor zij opnieuw poëzie publiceerde,
is mede door het gemis van haar lievelingsnatuur te verklaren, maar er zijn meer
oorzaken.
Elisabeth Maria vereenzaamde enigszins in Noordwijk; er was geen cultureel
geïnteresseerde kring zoals in Arnhem en Velp. Met de beaumonde had ze geen
contact; dit ook al in tegenstelling tot Gelderland waar de onderlinge menselijke
verhoudingen kennelijk natuurlijker en ongedwongener lagen. Tot de kring van intimi
behoorden uiteraard haar zuster en zwager uit het nabije Noordwijk aan Zee. Dezen
vertrokken echter in 1800 toen Streso in Loenen aan de Vecht bevestigd werd. Zoals
gezegd, was Jan Scharp uit Rotterdam een goed vriend van Overdorp, maar de
contacten met hem waren ten gevolge van de afstand gering. Bovendien vertrok
Scharp in 1796 naar Loga in Oost-Friesland, omdat hij als orangist geen trouw wilde
beloven aan de nieuwe regeringsvorm.320. Na zijn terugkeer in 1800 introduceerde
hij zijn dichterlijke vriendin Petronella Cornelia van Alphen uit Rotterdam bij
Elisabeth Maria Post. Elisabeth heeft haar gestimuleerd door te gaan met dichten
toen zij Petronella's eerste proeven onder ogen gekregen had.321.
Met J. te Water, J. Scharp en anderen, behoorde Overdorp tot de
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actieve medewerkers van het ‘Genootschap tot verdediging van den Christelijken
Godsdienst, tegen desselfs hedendaegsche bestrijderen’, in 1787 te 's-Gravenhage
opgericht. In 1803 en in 1804 won hij voor prijsvragen die het genootschap uitschreef,
respectievelijk een zilveren en een gouden ereprijs met de door hem ingezonden
verhandelingen.322. Van andere dan schriftelijke contacten tussen Overdorp en overige
leden van het genootschap zal nauwelijks sprake zijn geweest.
Na de terugkeer (in 1797) van de patriottische Betje Wolff en Aagje Deken uit
Trévoux, ontwikkelde zich een vriendschappelijke relatie tussen deze beide vrouwen
en Elisabeth Maria en haar man. Van mogelijke ontmoetingen is echter slechts één
logeerpartij van Betje en Aagje in de Noordwijkse pastorie bekend (uit 1799).323.
De contacten met de familie Van der Does, waren op den duur voornamelijk
schriftelijk, omdat deze maar zelden te Noordwijk verbleef.324.
Elisabeth schuwde de eenzaamheid niet, als zij zich maar in die bepaalde natuur
die zij waardeerde, kon terugtrekken, en dat ontbrak er in Noordwijk aan. Zij voelde
zich bovendien door haar omgeving miskend, d.w.z. niet begrepen. Dat was niet naar
aanleiding van enkele ongunstige recensies. Deze waren nooit onverdeeld en
bovendien stond er tegenover iedere minder gunstige recensie in het ene tijdschrift
altijd wel een gunstige - soms uitermate lovende -, in een ander tijdschrift. Verder
ontving ze positieve reacties van bekende dichters, wat veel voor haar betekende.325.
Ze besefte daarbij heel goed welke plaats zij als dichteres innam. In vrijwel alle
werken wees ze erop, dat ze zich de beperkte waarde ervan bewust was. Ze streefde
een bescheiden pragmatisch doel na: ‘het genoegen, en misschien het nut, van een
of ander mijner medemenschen’ te bevorderen, vooral van eenzame, ongelukkige
en van zoekende of dwalende medemensen.326. Als ze maar bij enkele van hen ‘vreugde
aan de schoone natuur, de liefde en het vertrouwen op God en onzen Heiland, de
hoop op een beter leven’ kon opwekken, dan achtte ze dat doel reeds bereikt.327. Voor
mij, zo meende ze zelf, is de hoge vlucht van de oude en sommige eigentijdse dichters
niet weggelegd, maar
daar ook de laag zwevende zwaluw zijne hem eigene bevalligheid heeft;
en de losse wildzang der mindere vogelen het oor streelt, al kan het in
schoonheid niet bij het toverend lied des nachtegaals haalen, daar
vergenoegde ik mij zelve ook [...], wel verzekerd, dat 'er hier en daar een
wezen zou, wiens gevoel met het mijne
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genoeg overeenstemde, om mij te danken voor mijne gezangen [...].328.
Het ‘niet begrepen worden’ waarover ze schreef, zal dan wel ook niet met haar
literair werk verband gehouden hebben, maar veeleer met haar geestelijk leven.329.
Elisabeth Maria Post heeft in de Noordwijkse tijd een crisis doorgemaakt. Of de
opvattingen van haar man, die waarschijnlijk rechtzinniger zijn geweest dan de hare,
daarmee iets te maken hebben gehad, is niet duidelijk. P.G. Witsen Geysbeek
suggereerde enige jaren na haar dood een dergelijke invloed van haar herderlijke
echtgenoot, toen hij godsdienstige ideeën in haar werk van voor en na haar huwelijk
besprak en de voorkeur gaf aan de vroegere:
ondertusschen vindt men vrij wat gezonder begrippen aangaande God
en den Godsdienst in haren voortreffelijken Reinhart; maar toen zij dit
werk schreef was zij nog geene predikantsvrouw, en had dienvolgens
geene kennis van stelselmatige godgeleerdheid.330.
Toch was Overdorp een gematigd predikant; hij behoorde zeker niet tot de zeer
rechtzinnige groeperingen. Wel waarschuwde hij, maar dat was jaren later, om aan
het tegenwoordige Rationalisme en Mysticisme, dat is, aan de rede, of
het gevoel en de verbeelding in de Godsdienst, geene hoogere plaats in te
ruimen, dan aan dezelve toekomt.331.
Eerdere reserves zijnerzijds tegen een te grote plaats voor ‘het gevoel en de
verbeelding in de Godsdienst’ kunnen op Elisabeth wel degelijk van invloed zijn
geweest.
Waarschijnlijk is het vooral de twijfel geweest, die het haar zo moeilijk maakte:
twijfel aan al de optimistische zekerheden van haar levensbeschouwing. Waar ze in
haar werk in min of meer fictieve situaties het geloof verdedigde en allerlei twijfel
bestreed, zal haar eigen situatie mede in het geding zijn geweest. Evenals haar vader
is zij meer dan eens door de ‘nevel des ongeloofs’ omringd geweest.332. Deze crises
hebben haar als predikantsvrouw in een des te groter gewetensconflict gebracht, en
tot schuldgevoelens geleid. In de bundel Ontwaakte zang-lust waarin ze ervaringen
van haar ziel uit de jaren 1794-1806 heeft willen bezingen, treft men dan ook meer
dan in haar vroeger werk het zondebesef aan.333.
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De tijdgenoot waardeerde over het algemeen deze godsdienstige poëzie lager dan de
door de Gelderse natuur geïnspireerde herinneringsgedichten, zoals de alom geprezen
Elegie uit dezelfde bundel.334.
Niet los te denken van de geestelijke crisis is haar lichamelijke achteruitgang.
Sinds haar vertrek uit Gelderland werd ze steeds vaker en langduriger door een slechte
gezondheid gekweld - dat hier psychische factoren mede een rol hebben gespeeld,
is zeer wel mogelijk. Waarschijnlijk leed ze aan astma.335. Elisabeth ervoer de vochtige
zeelucht als zeer schadelijk voor haar gezondheid. Haar lichaam verzwakte in korte
tijd. Haar man verzorgde haar zo goed mogelijk, maar haar toestand verbeterde niet,
ook niet met doktershulp.336. De dokter adviseerde haar te wandelen. Ze deed dat met
een draagbaar stoeltje bij zich zodat ze veel kon rusten, op het landgoed van huize
Offem van Van der Does. De familie zelf was er in de jaren van de Bataafse Republiek
niet. Het landgoed deed Elisabeth Maria aan het bosrijke Gelderland denken. Toen
het voorjaar 1798 voor publiek gesloten werd, verzocht ze de vroegere heer van
Noordwijk om een duplicaatsleutel: de sluiting was ‘een al te wezendlyke
vermindering’ van haar geluk. Uit haar brief blijkt, hoe min haar gezondheid was:
Verbeel U, Heer van Noordwyk! dat myne ongesteldheid mij een
wandeling van eenig belang verbied - dat ik evenwel op de raad van myne
docters - moet wandelen, al was het nog zoo weinig tevens - Met myn
stoeltje onder den arm beproef ik dit dikwils - en moet dikwils onder de
eerste boom, binnen het Hek al rusten, - kan zelden verder koomen als de
eerste vyver - maar ga daarom, als ik even kan, een reis te meer, soms 2
a 3 maal sdaags. - Zal ik nu om die kleine nietsbeduidende, - en dikwils
herhaalde wandeling, telkens de sleutel by Struyk of Ouwehand laaten
haalen? Welk een last voor hun, en voor my die maar eene man heb! liever gaf ik er de heele wandeling aan - en bleef in mijn nietig tuyntje
zugten. - want alle genoegens die zoo omslagtig verkregen worden, hebben
niets zoets voor vrienden der eenvoudigheid [ . ] Myn verzoek is dus Heer
van Noordwyk! dat gy my toestaat een sleutel na de Uwe, voor my te
laaten maaken. opdat ik onder het Lommer Uwer boomen verkwikking
voor myn hart, en gezondheid voor mijn lighaam kan zoeken als voorheen.
- Ik twyfel geen ogenblik of, mijne omstandigheden in aanmerking
genomen, zult UHgeb my dit gering verzoek niet weigeren; te meer wyl
het U geheel geen onaangenaamheid, maar eer nog eenig
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genoegen kan verschaffen, door het denkbeeld dat de schoone natuur,
welke op Uw Landgoed door U ongenooten verbloeit, - het geluk van een
gevoelig hart vergroot.
Voor de andere dorpgenoten zegt dit verlies veel weiniger - Dykenburg
Vinkeveld en andere wandelplaatsen zyn hun open. had ik myn vorige
gezondheid en wandelkrachten - ik zou my ook daarheen wenden en UHgeb
met deze brief niet lastig vallen - maar het verlies hier van kost my menige
stille traan, en ik geloof zeker dat de Heer van Noordwijk niet zal willen
medewerken, om mij dit ongeluk nog meer te doen gevoelen.337.
Mogelijk strekte het haar tot troost, dat Allart in de jaren 1798-1802 een tweede
druk van haar Reinhart uitgaf.338. Haar lezers waren haar kennelijk nog niet vergeten.
Dat in de jaren 1799-1800 er in Leipzig een Duitse vertaling van dit werk verscheen,
Reinhard, oder Natur und Gottesverehrung, schijnt niet alleen de Nederlandse
recensenten ontgaan te zijn, maar ook de schrijfster zelf.339.
In deze moeilijke jaren hield zij zich opnieuw met vertaalwerk bezig; ze vertaalde
en bewerkte uit het Duits de Tafereelen uit het huiselijk leven naar G.W.C. Starke
(1803-1804), de Werken van de Zwitser S. Gessner (1804), en Frederica Wei[s]z en
haare dochters naar C. Garve (1806). - Door sommige onderzoekers wordt haar in
deze tijd nog meer vertaalwerk toegeschreven, o.a. Over gezelschap en eenzaamheid
(1807), eveneens naar C. Garve.340.
Had Elisabeth bepaalde werken vertaald omdat ze die belangrijk vond om de
‘burgerdeugden’ te stimuleren ten gunste van de burgersamenleving, het vertalen
van Gessners Werken had tevens de teleurstelling over het falen van deze samenleving
als achtergrond. De moeilijkheden in de Bataafse burger-republiek, in ‘de wezenlijke
wereld’, waarvan - heel traditioneel - de weelde als mede-oorzaak genoemd werd,
zou men dankzij Gessners werk kunnen ontvluchten:
Wanneer men moede is van alle de eenzelvige smakeloze toneelen,
welke eene, in weerwil van alle de rampen met welke ons Vaderland
worstelt, voorddurende weelde, oplevert; wanneer men moede is van het
gebrom der zugten en zorgen, welke deze kommervolle tijden opleveren,
zou men zig dan niet gaarne eens verlugten op dezen gerusten grond? en
door den zagten toon der vreedzame veldfluit rust en vergenoegdheid
inademen?341.
Voor Elisabeth Maria Post had de pastorale literatuur duidelijk een tweeledige
maatschappelijke functie: enerzijds werd de samenleving
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een spiegel voorgehouden, anderzijds werd er een vluchtmogelijkheid geschapen.
Toen haar toestand vanaf 1803 nog ongunstiger werd,342. adviseerde Overdorp haar
‘om de harp van de wilgen te nemen’, in de hoop dat dit haar geestelijk en mogelijk
daarmee ook lichamelijk zou steunen. De gedichten die zij in haar betere ogenblikken
schreef, zijn verzameld met enig ouder werk in de reeds genoemde bundel Ontwaakte
zang-lust, die klaar kwam in februari 1807. Elisabeth droeg de bundel aan haar man
op:
Gij zaagt mij dikwils door lighaams ongesteldheid lijden, deelde in mijn
lot, en trooste mij door uwe tederheid. Dikwils ook zaagt gij, met eenen
weemoedigen blik, de neêrgedruktheid van mijnen anders werkzamen
geest en kwijnende genie, en gij wekte mij op, om de harp van de wilgen
te nemen, en mij door een lied op te beuren. Ik volgde dien raad in mijne
gelukkigste luimen.343.
De remedie werkte niet. Volgens Overdorp heeft Elisabeth van 1806 op 1807 ‘een
bittere winter doorgeworsteld’.344. In jan. 1807 stierf haar Arnhemse ‘mentor’
Ahasuerus van den Berg. De gedachte zelf ook niet lang meer te zullen leven, kon
ze niet van zich afzetten: Ontwaakte zang-lust zou een boekje ter herinnering zijn
voor haar man, zo verwachtte ze in de zware februarimaand van 1807, ter bestendiging
van de liefdesband
na mijn verscheiden, dat mij, in mijne tegenwoordige ongesteldheid,
meer dan immer voor den geest zweeft.345.
Een definitieve terugkeer naar een eenvoudig landverblijf in Gelderland scheen
haar de enige manier om gezondheid en geluk te hervinden en ze moedigde haar man
aan, eventuele mogelijkheden niet ongebruikt te laten.346.
Haar wens ging slechts gedeeltelijk in vervulling. Niet ‘in den kring van magen en
van vrinden’ in Arnhem en omgeving, maar in Epe op de Noord-Veluwe kwam ze
terecht. De predikantsplaats was hier al langer dan een jaar vakant. Het
Departementale Bestuur van Gelderland adviseerde, met toestemming van de minister
van binnenlandse zaken van het toenmalig Koninkrijk Holland, Overdorp als de
nieuwe predikant.347. Het kerkelijk beroep volgde (op 6 april 1807) en na enige dagen
beraad besloot Overdorp de Noordwijkse gemeente te verlaten, ‘'t geen eene groote
neerslagtigheid onder dezelve
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verwekte, en niet zonder het storten veler tranen vernomen werd.’348. Aan zijn elector,
G.J.D. van der Does, schreef hij:
Met aandoening moet ik Uw Hoog Wel Gebooren communiceeren, dat ik
mij verpligt gevonden heb, de beroeping naar Epe, naa een bedaard overleg,
aan te nemen, en dus ook van Uw Hoog Wel Gebooren mijn ontslag en
een goed getuigenis te vragen; de groote meerderheid der roepende
gemeente, de gezonde lucht, de goedkooper levenswijs en meerder
tractement verpligten mij er toe, schoon ik de banden aan deze gemeente
gevoel.349.
De gezondere lucht ten behoeve van zijn vrouw en het hogere inkomen zullen wel
de doorslag gegeven hebben. Wat de financiële toestand betreft, Elisabeth merkte in
het zelfde jaar al eens op, dat ze haar materiële wensen maar beter achterwege kon
laten: ‘Die levensphilosophie is nodig in een wereld daar de goederen des levens zoo
magtig verschillend verdeeld zijn’; een teken dat ze het niet breed hadden. Haar
vertaalactiviteiten en haar touwtrekken met Allart over het honorarium wijzen in
dezelfde richting.350.
Overdorp ontving een loflijk getuigenis, als predikant, als mens, en als medeburger
- ‘in den burgerlijken omgang is Zijn E. geweest jegens allen vriendelijk, vredelievend
en bescheiden’. Op 24 mei hield hij zijn afscheidspreek, twee dagen later verliet hij
met zijn vrouw en een huisgenote de Noordwijkse gemeenschap ‘onder wederzijdsche
hartelijke traanen en zegenbeden.’351.
Met de hoop op een betere gezondheid van Elisabeth kwam het predikantsgezin
te Epe aan. E.J. Post uit Arnhem leidde de bevestigingsdienst op zondagmorgen 7
juni en 's middags hield Overdorp zijn intrede. ‘Alles liep ten genoegen van eene
talrijke schare hier bij deze gelegenheid zamengekomen gelukkig af’, aldus een
ooggetuige.352.
Het dorp Epe was in zoverre met het geliefde Velp te vergelijken dat het ook op
de rand lag van een gebied van bouw- en weiland enerzijds en van heide en bossen
anderzijds. De heuvels waren er minder hoog en de gecultiveerde natuur ontbrak.
Het dorp was redelijk welvarend, wat onder meer bleek uit het feit, dat ‘alle de
ingezetenen in hunne eigen huizen wonen’. Behalve koren werd er hop verbouwd.
Er waren enige papiermolens en brouwerijen. In 1807 telde de kerkelijke gemeente
ruim 1800 zielen.353. Vanuit de pastorie die aan de rand van het dorp lag, had men
een weids uitzicht over bouwland en heidevelden met de bossen en de heuvels aan
de horizon; voor het huis stroomde een beek. In de pastorietuin werd een
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12. De pastorie te Epe met de tuin en het ‘Hermiten Huisjen’ die op verzoek van E.M. Post aangelegd
zijn.
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boekencel gebouwd in de vorm van ‘een Hermiten Huisjen’. Er werden bomen en
heesters rondom geplant, alles volgens Elisabeths smaak.354. Kortom, Elisabeths wens
was voor een groot deel in vervulling gegaan. Zij beschouwde dit als een goddelijke
verhoring van haar bede.355.
Met Elisabeth en haar man kwam Anna Theodora Dusseau mee naar Epe.356. Zij
had Elisabeth in Noordwijk tijdens haar ziekte al enige tijd verzorgd en gezelschap
gehouden. Ook in Epe was zij huisgenoot en fungeerde als dame van gezelschap.
Het leraarsgezin werd zeer welwillend ontvangen. De kerkmeesters lieten de
pastorie opknappen en de boekencel bouwen; meer dan eens werden de overige
materiële voorzieningen verbeterd.357. Gebrek aan werk was er niet in een gemeente
die zo lang ‘vakant’ was geweest. Tot zijn genoegen kon Overdorp aan G.J.D. van
der Does schrijven:
Op den duur heb ik veel stof van dankzegging, er is veel lust en iever
en aanmoediging voor een Leeraar [..].358.
Behalve voor de normale pastorale plichten, waarvan het afleggen van huisbezoek
niet tot de geringste behoorde, moest hij zich inspannen voor het verbeteren van de
school en voor een actie voor een nieuw orgel. In verband met dit laatste riep hij de
hulp in van koning Lodewijk Napoleon toen deze op het Loo verbleef. De koning
kwam zelf de kerk bekijken en verleende zijn medewerking. In 1809 werd het nieuwe
orgel met grote plechtigheid ingewijd. Overdorp was in audientie op het Loo
ontvangen en had de koning voor de feestelijke inwijding uitgenodigd. Deze beloofde
zelf de dienst bij te wonen, maar liet zich evenwel door minister Mollerus vervangen.
Overdorp hield een redevoering Over den weldadigen invloed eener welingerichte
en gewijde musiek op de godsdienstige stemming onzer harten.359.
Elisabeths gezondheid keerde zich ten goede. Na een verblijf van ruim een jaar
deelde Overdorp aan de vroegere heer van Noordwijk mee:
mijn vrouw door Gods goedheid merkelijk beter, is in 10 jaar zo wel
niet geweest [...].360.
Verder blijkt uit andere correspondentie, ‘dat de weldadige invloed der Geldersche
Iucht haar “minder spanning en pijn” deed veroorzaken; dat zij dagelijks
“wandelingjes” deed en rijtoeren in “de koets-
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kar”’.361.
Die rijtoertjes zullen onder meer naar Tongeren geleid hebben, een vijf kilometer
van Epe gesitueerde buurtschap, waar het landgoed van de familie Rauwenhoff
gelegen was. Elisabeth was met mr. Jan Hendrik Rauwenhoff (oud-burgemeester
van Elburg, bekend patriot) en vooral met diens dochter Anna bevriend. Behalve de
Tongerense natuur moet het ook de culturele belangstelling van de Rauwenhoffs zijn
geweest die Elisabeth waardeerde. J.H. Rauwenhoff dichtte; hij bezat bovendien een
aantrekkelijke bibliotheek. Ook Anna hanteerde de pen; zij schreef enkele sentimentele
gedichten. Voorts onderhield de familie relaties met interessante persoonlijkheden.362.
In 1809 overleed in Demerary Elisabeths broer H.H. Post. Toen dit bericht haar
na enige tijd bereikte, schreef ze een Ter gedachtenis aan deze broer die terwille van
zijn ouderlijk gezin naar Guyana vertrokken was en daar met succes een bestaan
opgebouwd had. Het drukwerkje was bedoeld voor familie en bekenden.363.
Of Post in de Eper jaren nog ander werk, met name gedichten. geschreven heeft,
is niet bekend. Er zijn geen nieuwe publikaties verschenen. De overlevering wil, dat
ze in haar boekenhut veel gewerkt heeft, d.w.z. gelezen èn geschreven.364.
Haar vroeger werk bleef in de belangstelling staan. Illustratief zijn twee min of
meer toevallig gevonden Leeuwarder getuigenissen uit 1811: in dat jaar noemde de
advocaat Jan Daniel van der Plaats de romans van Post in één adem met die van de
populaire Duitse schrijver August Lafontaine; toen zijn collega-jurist Gabinus van
der Wal in hetzelfde jaar een rede hield voor ‘'t Nut’ over de roem die het vaderland
aan de vrouwen verschuldigd is, kwam Post er ‘met haren Reinhard niet zonder
luister in.’365.
Reeds in de loop van 1809 was haar gezondheid opnieuw minder geworden: ‘hare
krampachtige spanningen en benaauwdheden namen allengskens toe, waarbij in het
laatste half jaar hares levens nog het water in de borst kwam’.366. In het begin van het
jaar 1812 vervoegde zich Margo Dusseau, een familielid van Anna Theodora, in Epe
om bij de verzorging behulpzaam te zijn.367. Elisabeths zwager J.A. Streso, die sinds
de zomer van 1811 predikant in Kampen was. moest in de paastijd van 1812 enige
diensten voor Overdorp waarnemen:
Daar de Pred. door een gevaarlyke ziekte zyner vrouw dit voorjaar
verhinderd is geworden, eenige weekbeurten geduurende de passie
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waar te nemen, of huisbezoeking te doen [...].368.
Ook konden er geen nieuwe lidmaten aangenomen worden, omdat de catechisatie
opgeschort was ‘uithoofde van den hoogst gevaarlyken toestand der huisvrouw van
den predikant’. Na een hevig en langdurig lijden overleed Elisabeth Maria op 3 juli
1812 's morgens om tien uur op ruim 56-jarige leeftijd.369.
De adjunct-maire van de gemeente Epe, Evert Vermeer, noteerde de aangifte van
haar overlijden als volgt:
Heden den vijfden July agtienhonderd twaalf, s' middags om vyf uuren,
compareerden voor ons adjunct Maire, bij absentie van de Maire van de
Gemeente van Epe, officier van den burgerlyken stand, Jan van Lohuizen,
smit, oud vier en vyftig Jaren, en Hendrik Heimens Krygsman,
schoenmaker, oud twee en veertig Jaren, beide wonende alhier, buuren
van de overledene, dewelke verklaarden, dat alhier op den derden Julij
agtienhonderd twaalf, s'morgens om tien uuren overleden is Elisabeth
Maria Post, Echtgenote van Justus Lodewijk Overdorp, oud zes en vyftig
Jaren, geboren te Utrecht, zonder beroep, dogter van Evert Post, oud Regent
der stad Utrecht en vrouwe Johanna Maria van Remondt, gewoond
hebbende te Utrecht, en hebben de declaranten, nevens ons adjunct Maire,
deze, na voorlezinge, getekend.370.
Onder de acte staan de handtekeningen van beide buren, J.v. Lohuizen en H.H.
Krijgsman, en van Evert Vermeer - die bij zijn naam noteerde ‘Adj. Mere’ - het Frans
was moeilijk voor deze waarnemend burgemeester, zelfs in 1812 toen Nederland
een Franse provincie was.
Enige dagen voor haar dood had ze aan Anna Theodora Dusseau de volgende
woorden gedicteerd, waarbij ze afstand deed van haar zorgelijk aards bestaan:
Zijt van mij gegroet stille rustplaats der Dooden: ik zie u in mijne
verbeelding met stille ontroering; - de vriendschap gaf mij hier eene
schuilplaats; - de smart van een moeitevol leven hoop ik in u uitteslapen,
en zijn verdriet te vergeten. - de Gade, die met mij weende, en de jeugdige
vriendin zullen mij hier ter ruste brengen; bezoeken; en welligt bij mij
rusten. - Hier zal ik de wereld, en haare tranen vergeten; - lang, afmattend
lijden vergeten; - den zwarten, akeligen nacht van dat lange leven vergeten;
- en, ongestoord den zaligen morgen der Opstanding verwachten! - In
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Gods schoone vrije schepping zal ik ongestoord slapen; - in den
moederlijken schoot der aarde is mijne slaapplaats geheiligd. - Nu, door
het graf overwonnen, zal ik het ook eenmaal overwinnen: Dood, en Graf
zijn door Hem vernietigd, die leven, en onsterfelijkheid aan het licht bragt;
- Hij leeft, en ik zal leven; - dit stof wordt gezaaid voor de
Onsterfelijkheid!371.
Deze laatste woorden werden met een kleine wijziging op haar grafsteen gebeiteld:
‘Hy leeft en ik zal Leeven / Dit stof word gezaaid voor / de onsterfelykheid.’372. De
vriend die haar in ‘Gods schoone vrije schepping’ ‘een schuilplaats’ verleende was
J.H. Rauwenhoff, die haar een grafplaats beloofd had op een kort tevoren aangelegd
familiekerkhof op zijn landgoed in de Tongerense bossen. Elisabeth was de eerste
die er begraven werd. Heide, mos en lage bosplanten bedekken haar graf.373.
In alle stilte is ze begraven; haar dood bleef vrijwel onopgemerkt in een tijd waarin
Napoleons optreden - de strenge doorvoering van het Continentaal Stelsel, de
tiërcering, de conscriptie, de voorbereiding tot het Russisch avontuur -, aller aandacht
opeiste.
Van de ‘officiële’ letterkundige wereld reageerde alleen het Haagse
dichtgenootschap waarvan Elisabeth Maria honorair lid was geweest. Ongeveer een
week na haar dood deelde voorzitter mr. Th. van Limburg tijdens een vergadering
in de gebruikelijke openingsrede op rijm, haar dood als volgt mede:
Op 't onverwachtst treft een Bericht onze ooren!
De Gaê van Overdorp, de schrijfster van Het Land
Wier Geest en Cithertoon zoo veelen kon bekooren,
Verwisselde van stand!
Zij voor den Hemel lang gevormd door lichaamslijden,
De Onsterfelijke Post,
Mag nu, als Engel, zich Natuurbespiegling wijden
Van 't logge stof verlost. Haar vindingrijk Vernuft in zeedlijke Verhaalen
In Tafereelen rijk voor het gevoelig hart,
Door heldre deugd verlicht en Godvruchts reine straalen
En meenig traan verEerd van Vreugdgevoel of smart.
Blijft meede - ook een Bewijs van 't schittrend Geestvermogen
Der Vrouw, wanneer Zij zich aan Letteroefning wijdt;
En - wie ooit schets bij schets van 't schoon hield opgetoogen
Zegt niet: - Zij - was eene Eer van haar Kunne en Tijd!
Zijnde ook zedert veele Iaaren Lid van Kunstliefde [spaart geen vlijt].374.
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Zoals anderen voor en na hem zag Th. van Limburg het optreden van E.M. Post
blijkbaar ook als een bijdrage aan de strijd om emancipatie van de vrouw - waartoe
niet alleen de ideeën uit haar werk, maar ook haar onafhankelijke en deels
non-conformistische opstelling in haar privé-leven aanleiding gegeven zal hebben.375.
Elisabeths zwager J.A. Streso publiceerde kort na haar dood een gedicht Ter
gedachtenis, dat aan familieleden en kennissen werd gezonden.376.
Overdorp stuurde communicatiebrieven rond; in die aan Jan Scharp schreef hij
onder meer als schrijnend postscriptum:
Het is hier een paradijsje - mijn pastorie - alles aangelegd naar mijn
lieve vrouws smaak - en nu is zij er niet meer - maar zij weent ook niet
meer!377.
Enige weken na haar dood herdacht Overdorp zijn vrouw tijdens een kerkdienst;
de preek zelf is niet bewaard gebleven, wel het bericht dienaangaande:
Den 19 Julij heeft onze Pred. [ ...] de dankzegging na het H.A. gepredikt
- en tevens aan het godsdienstig leven - lijden - en sterven zijner op den
3. dezer overledene echtgenoote, vrouwe Elisabeth Maria Post, tot stigting
der gemeente - gedacht en tot navolging van Haar geloof en godsvrugt
opgewekt.378.
Twee maanden na Elisabeths dood werd een tweede graf op de Tongerense
begraafplaats gedolven, slechts enkele meters van Elisabeths graf verwijderd. Op 13
september was na een slopende ziekte Elisabeths vriendin Anna Wilhelmina
Rauwenhoff overleden.379. Vergelijkbaar met de wijze waarop de vriendinnen uit
Posts roman Het land dat wensten, werden Elisabeth Maria en Anna dicht bij elkaar
in de vrije natuur begraven. De 81-jarige J.H. Rauwenhoff betreurde het verlies van
zijn dochter in een lang gedicht, waarin hij onder meer zei dat Elisabeth en zijn
dochter Anna beiden in hemelse zaligheid zouden voortleven:
Mijn Dogter ach! ! gij leeft niet meer,
Moest ik het graf, bij mijn verschijen,
Voor mij bestemd, voor U berijen?
Helaas! gij gaat mij voor, en nimmer keert gij weer.
[...]
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Hier slaapt ook zacht bevrijd van smart
Elisabet die kort geleeden
Deez' doods Valei is ingetreeden
Geëerd bemind van Elk, die deugd voed in zijn hart.
Zij door haar fiere pen vermaard
In keurig ondigt, en gedigten
kon door haar Edele lier elk stigten
Helaas die flonkerster pronkt thans niet meer op aard.
Zij wierd door lijden voorbereid
om naar een Zaal'gen oord te streeven
En in Gods Paradijs te leeven
Zij ging U voor, en was, eer rijp voor de eeuwigheid.
Daar leeft gij Beiden ongestoord
In nameloose Zaligheeden
Daar is Uw strijd ten eind gestreeden
Waar niets dan 't Lofgezang, der Zael'gen word gehoord.
[...]380.

Overdorp is met Rauwenhoff bevriend gebleven tot diens dood in oktober 1815.
Rauwenhoff trad nog als getuige op bij Overdorps tweede huwelijk met Anna
Theodora Dusseau op 16 april 1815. Ds. Overdorp was toen 51 en Anna Theodora
29 jaar.381.
Overdorp bleef predikant te Epe tot 1826, toen hij zich ‘uit hoofde eener hevige
ziekte, en daardoor veroorzaakte en blijvende zwakheid, genoodzaakt gevonden
[heeft], bij onzen Koning zijn emeritaat te vragen.’ Op 25 juni van dat jaar nam hij
een ‘kort en aandoenlijk’ afscheid van zijn dankbare gemeente.382. Hij vestigde zich
in Warnsveld bij Zutphen op het buitenhuis ‘Veel Zigt’.383. Hier bereidde hij op
verzoek van leden van de Gereformeerde kerk uit Epe en Warnsveld een brochure
voor over ‘de oorzaak der woelingen en afscheidingen in sommige Gemeenten der
voornoemde Kerk’: Een woord over de tegenwoordige godsdienstige verschillen in
de Gereformeerde kerk (1836). Daarna zette hij een veel groter werk op stapel, zijn
Verhandeling over de prophetiën des Ouden Verbonds, byzonder der Messiaansche,
dat in de jaren 1838-1841 verscheen.384. Hij was ondertussen naar Zutphen verhuisd,
waar hij na een half jaar hevig lijden op 15 juni 1844 overleed ‘in het twee en
tachtigste jaar zijnes werkzamen levens’.385.
Zijn tweede vrouw overleefde hem nog vele jaren en stierf in 1866 te
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13. Monument ter nagedachtenis van E.M. Post bij de Ned. Herv. Kerk te Epe. Het werd vervaardigd
door de kunstenaar W.C. Brouwer uit Leiderdorp.

A.N. Paasman, Elisabeth Maria Post

109
Zutphen.386.
In 1912, honderd jaar na de dood van Elisabeth Maria Post, voerde de Eper predikant
J.A. Prins een actie voor een monument ter nagedachtenis aan de dichteres. De
bekende pottenbakker en beeldhouwer W.C. Brouwer uit Leiderdorp kreeg de opdracht
voor een grote stenen urn, die in 1914 bij de Nederlands Hervormde kerk geplaatst
werd.387. Deze thans ernstig beschadigde urn symboliseert niet alleen de
vergankelijkheid van het menselijk leven, maar tevens de vergankelijkheid van de
waardering voor het literaire werk van Elisabeth Maria Post. Zij was van beide diep
doordrongen, getuige o.a. wat zij reeds in 1789, na het succes van haar eerste roman,
schreef:
Zou ik dan ooit jagen om een handvol vergankelijken lof? of zoude ik dan,
als hij mij toevloeit, mij laaggeestig daar op verheffen? Neen de tijd zal
dien verstrooijen als ligt kaf, en zo IJdel maken als mijn verdwijnend
leven.388.

Eindnoten:
302. J. Kloos. Noordwijk in den loop der eeuwen. Noordwijk 1928, p.136-137. Op p.220 vindt men
een overzicht van het aantal belijders van de verschillende godsdiensten. Naast de gereformeerden
was er een grote groep rooms-katholieken en een zeer kleine groep remonstranten. Verdere
gegevens over Noordwijk in Overdorps tijd vindt men in: L. van Ollefen en Rs. Bakker. De
Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. 8 dln. Amsteldam. H.A. Banse, 1793-1801. D1.7
(1799), p.2-19.
303. Lit.: Th.N. Eijsink. Restauratie en revolutie in Arnhem (zie aant.247); H. Kerkkamp. Bewogen
jaren. Velp en omgeving vóór, in en na de Franse tijd. Z.pl. 1965. Uitg. v.d. Oudheidk. kring
Rheden-Rozendaal.
304. J. Kloos. Noordwijk in den loop der eeuwen (zie aant.302), p.212-222.
305. J.L. Overdorp. Verhandeling over de profetiën des Ouden Verbonds, byzonder der Messiaansche,
of van die, welke het beloofde Godsrijk op aarde betreffen. 3 dln. Amsterdam, A.B. Saakes,
1838-1841. D1.3, p.506-507.
306. Brief van Overdorp aan Gerlach Jan Doys van der Does, d.d. 31 dec. 1795 (Alg. R.A. Den
Haag; Huisarchief Offem, voorl. inv. nr. 588).
Zie over mr. Gerlach Jan Doys van der Does (1732-1810): het Jaarboek van den Nederlandschen
adel 5 (1893), p.99.
307. Namens de kerkelijke gemeente verzochten Jan van Struyk en Joseph de Veer de dominee om
te blijven niettegenstaande alle hartelijke brieven die hij uit Goes ontvangen had. Na zijn besluit
beijverden alle gemeenteleden zich om hun ‘blijdschap en dankzegging hierover aan den
Predikant te betuigen’. Dit blijkt uit de Handelingen van den kerkeraad der Hervormde gemeente
van Noordwijk Binnen (1754-1824), p.257 (K.A.N.H.K. Noordwijk-Binnen). Overdorp deelde
zijn beslissing mee aan Van der Does in een brief d.d. 15 nov. 1797 Deze bedankte Overdorp
en drukte zijn waardering uit voor Overdorps ‘nuttige en getrouwe’ dienst en voor de
‘vriendelijke verkeering van UW Eerw. en geliefde Huisvrouw’. Volgens copie van de brief
van Van der Does aan Overdorp d.d. 19 nov. 1797 (Alg. R.A. Den Haag; Huisarchief Offem,
inv. nr. 588). Zie voorts: Kloos Noordwijks dichteres, p.146, en de Boekzaal der geleerde
wereld, 1797 II, p.654-655.
308. Een duidelijk voorbeeld treft men aan in Het waare genot, p.10-14. Zie over haar onafhankelijk
karakter het Alg. wb. v.k. en w., dl.5, p.533.

A.N. Paasman, Elisabeth Maria Post

309. Het waare genot, blad [*7] recto. J.C. Brandt Corstius, en vóór hem andere schrijvers, wezen
reeds op Posts vrijheidsdrang en sociale gevoeligheid. Met name de sociale gevoeligheid en de
sociaal-emancipatorische waarde van haar geschriften, moeten zeker niet overschat worden.
Zie hierover mijn artikel: ‘'t Is toch maar om de weg te gaan’, of de sociale opvattingen in het
werk van E.M. Post. In: Spektator, 1 (1971/1972), p.544-552. Post blijft maatschappijbevestigend;
haar sociaal-gevoeligheid wil niet meer zeggen dan een relatief grote aandacht voor de
levensomstandigheden van de lagere dan de ‘middelstand’. Als enige uitzondering kan de
aanvankelijke afwijzing van de slavernij gelden, zoals die door Reinhart in Guyana wordt
uitgesproken (‘'t Is toch maar om de weg te gaan’, p.549-550).
310. Citaat uit Het waare genot. blad [*6] verso.
311. L. van Ollefen en Rs. Bakker. De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver (zie aant.302), dl.7
(1799), p.12. Rs. Bakker was verantwoordelijk voor de tekst van dl.7.
312. Het waare genot, blad *2 verso en *3 recto en verso. Post sprak daarom over haar ‘wel goede,
maar geheel niet pastorieagtig gelegene wooning’ en miste de ‘landelijke tooneelen, die zeer
dikwils andere Dorppastorien veraangenaamen’.
313. Geciteerd bij J. Kloos. Noordwijk in den loop der eeuwen (zie aant. 302), p.136.
314. Rs. Bakker in De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver, dl.7, p.15 (zie aant.311).
315. Voorrede tot Gessners Werken, p.VII.
316. Het waare genot, blad *3 verso en *4 recto.
317. Gezangen der liefde, p.55-57.
318. Het waare genot, blad *2 verso: ‘In de tedere huwelijks liefde van mijne Americaansche
Echtgenooten, gaf ik u een getrouw voorverhaal van stil huiselijk geluk, dat ik nu met mijnen
braaven lotgenoot geniet’.
319. Het waare genot, blad *3 recto.
320. Jan Scharp werd geboren te Den Haag op 16 aug. 1756 en overleed te Rotterdam op 2 mrt.
1828. Zijn familie was van Engelse afkomst. Hij studeerde theologie te Leiden. Na zijn
proponentsexamen werd hij naar St. Annaland op Tholen beroepen (1778). Hij was gehuwd.
Op Tholen ijverde hij voor de invoering van de nieuwe psalmberijming; zijn Kerkrede over de
nieuwe berijming werd uitgegeven (Leiden 1779). In dec. 1780 deed hij zijn intrede in Axel,
waar hij onder meer preekte voor de vele militairen die er gelegerd waren. Zijn volgende
standplaats was Noordwijk-Binnen; hij verbleef er slechts korte tijd: van juli 1788 tot mei 1789.
Hij was toen vanwege zijn redevoeringen en verhandelingen reeds een beroemd man. In
Noordwijk ontving hij Willem V aan wie hij een van zijn werken opgedragen had. Bij zijn
vertrek naar de belangrijker standplaats Rotterdam verscheen er een bundel Afscheid-zangen
met o.a. bijdragen van de dichters J. le Francq van Berkhey en J. Nomsz. Ook naderhand werd
zijn doen en laten dikwijls door gelegenheidsgedichten begeleid.
In 1796 kwam de Oranjegezinde predikant-dichter in conflict met de nieuwe overheden. Hij
weigerde een onvoorwaardelijke belofte af te leggen tegen het herstel van het aristocratisch en
erfstadhouderlijk bestuur. Het provinciaal bestuur van Holland gaf hem ontslag. Een actie van
collega's, gemeenteleden en zelfs van andersdenkenden om de uitspraak ongedaan te maken,
had geen succes. Toen Scharp enige tijd later een beroep kreeg naar Loga in Oost-Friesland,
vertrok hij (1798). Hier zette hij zijn publicistische arbeid voort, en de Duisburgse universiteit
verleende hem een doctoraat in de theologie. Eind 1800 mocht hij, tot grote vreugde van zijn
vrienden, naar Rotterdam terugkeren. In deze stad bleef hij tot zijn dood werkzaam.
Hij was bestuurslid van de Rotterdamse afdeling van de ‘Hollandsche Maatschappij van
wetenschappen’ en van het stedelijk genootschap ‘Verscheidenheid en overeenstemming’. Het
Haagse dichtgenootschap ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ verkoos hem tot ‘buitengewoon lid’
(1781). Andere genootschappen die door Scharp gesteund werden, waren het ‘Genootschap tot
verdediging van den Christelijken Godsdienst’, de ‘Maatschappij tot Nut van 't Algemeen’, het
‘Nederlandsch Bijbelgenootschap’ en het ‘Nederlandsch Zendelingsgenootschap’. Door de
Zuidhollandse Synode werd hij gekozen om mee te werken aan de samenstelling van de
Evangelische gezangen. Meer dan tien gezangen zijn geheel of gedeeltelijk van zijn hand. Na
de terugkeer van Oranje op de Nederlandse troon ontving Scharp het ridderkruis van de Orde
van de Nederlandse Leeuw (1814). Een jaar later schreef hij zijn Gedenkzuil van den
Nederlandschen krijgsroem in Juni 1815. Zijn populariteit bleef groot.
Een verzameling handschriften en brochures van en over Scharp bevindt zich in het Rotterdams
G.A.; van belang is ook het materiaal in de Collectie Le Francq van Berkhey in het G.A. te
Leiden. Lit.: W.C. de Vletter. Levensschets, en bloemlezing uit de geschriften, van [...] Jan
Scharp. Rotterdam 1828; H.H. Barger. Een predikant uit den Patriottentijd. Rotterdam 1906;
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326.
327.
328.
329.

330.
331.

332.

A.W. Bronsveld. De Evangelische Gezangen, verzameld in de jaren 1803-1805 [...].
Historisch-letterkundig onderzoek Utrecht 1917, p.17-30.
Blijkens een ongedateerde brief van Post aan P.C. van Alphen (waarschijnlijk van 1807),
afgedrukt in Van Reyn EMP, p. 216-217. Deze brief uit het bezit van Js. van Reyn heb ik tot
heden niet teruggevonden (zie Gang v.h. onderzoek en aant. 122, 125). Uit de vergelijking van
de enkele opgenomen regels in facsimile en de afgedrukte tekst blijkt dat Van Reyn zeer
onnauwkeurig getranslittereerd heeft. De aanmoediging van Elisabeth Maria blijkt o.a. uit: ‘Ik
bedank U voor uw aertig versje - gij moet dat zaadje aankweeken -’.
Petronella Comelia van Alphen werd gedoopt te Rotterdam op 26 mei 1763 als dochter van
Gijsbert van Alphen en Cornelia Baart. Ter ere van haar dichter-vriend en stadgenoot Jan Scharp
schreef ze enkele gelegenheidsgedichten (G.A. Rotterdam). Zij genoot enige landelijke
bekendheid als dichteres van de Gedichtjes voor de jeugd (Rotterdam 1810), en door bijdragen
van zedekundige, soms satirische aard aan almanakken. Zij was één van de weinige vrouwen
die voordrachten hield voor letterkundige genootschappen. Tijdgenoten noemden haar schrander,
godsdienstig en filantropisch. Ze stierf te Rotterdam op 16 juli 1833.
P.J. Uylenbroek nam iets van haar op in de Kleine dichterlijke handschriften (Nieuwe beknopte
uitgave. 6 dln. Amsterdam 1823. Dl. 1, p.2-17). Onuitgegeven dichtstukjes, waaronder
kinderversjes, bevinden zich in handschrift op de K.B. te Den Haag. Lit.: W.C. de Vletter.
Levensschets, en bloemlezing uit de geschriften, van [...] Jan Scharp. Rotterdam 1828; Algemeene
konst- en letterbode 26 juli 1833; Van Reyn EMP, p.216-218.
Justus Ludovicus Overdorp. Verhandeling over Jesaia VII: 14-16. In: Prijsverhandelingen van
het Genootschap tot verdediging van den Christelijken godsdienst [...]. Voor het jaar 1803.
Amsterdam en 'S Haage, J. Allart en B. Scheurleer, 1804.
Justus Ludovicus Overdorp. Verhandeling, behelzende eene opgave van de regelen, volgens
welken uit het gebruik, 't welk Jesus en de apostelen van verscheidene plaatsen des Ouden
Testaments gemaakt hebben, de waare meening dier plaatzen bepaald wordt. In: Verhandelingen
van het Genootschap tot verdediging van den Christelijken godsdienst [...]. Voor het jaer 1804.
Amsterdam en 'S Haage, J. Allart en B. Scheurleer, 1805.
Zie over het genootschap; Christiaan Sepp. Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie
hier te lande, sedert het laatst der vorige eeuw tot op onzen tijd. Haarlem 1860. Verhandelingen
[...] uitgeg. door Teyler's godgeleerd genootschap. dl.36.
Betje spreekt over ‘onze vriendin Post’ in een brief d.d. 28 jan. 1800; het logeren ‘te Noordwyk
by Dominé Overdorp’ viel in de nazomer of herfst van 1799. Volgens brief 146 en 156
opgenomen in: Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aant. van Joh. Dyserinck.
's-Gravenhage 1904, p.331-332, en 355.
Uit brieven blijkt, dat de fam. Van der Does bijna voortdurend in Den Haag verbleef. Er zijn
21 brieven van Overdorp aan Gerlach Jan Doys van der Does bekend, merendeels vrome
nieuwjaarswensen (uit de jaren 1789-1808); voorts één brief van Elisabeth Maria van 1798 (zie
aant. 337); drie antwoorden van Van der Does zijn bewaard (Alg. R.A. Den Haag; Huisarchief
Offem, voorl. inv. nr. 588).
Het waare genot, blad *4 verso, *5 recto (over recensies), en blad [*6] recto (over waardering
van beroemde dichters). De belangrijkste eigentijdse recensies van Posts werken worden
opgesomd in hfdst. 3 (B, II).
Voor eenzaamen, blad *3 verso en *4 recto.
Ontwaakte zang-lust, blad *2 verso en *3 recto.
Het waare genot, blad *5 verso en [*6] recto.
Ontwaakte zang-lust, p.53. Hier spreekt ze over miskenning. In alle voorzichtigheid kan men
van gegevens uit deze bundel gebruik maken, omdat ze de ervaringen van de dichteres uit de
jaren 1794-1807 vertegenwoordigen (p.2). Het niet verstaan worden blijkt ook uit de brief van
Post aan P.C. van Alphen, geciteerd in Van Reyn EMP, p.217 (zie aant. 321).
P.G. Witsen Geysbeek. Biographisch anthologisch en critisch woordenboek (zie aant. 239),
dl.5 (1824), p.37.
J.L. Overdorp. Een woord over de tegenwoordige godsdienstige verschillen in de Gereformeerde
kerk. Zutphen, W.J. Thieme, 1836, p.13. Volgens Chr. Sepp was het Haags genootschap waarvan
Overdorp lid was, rechtzinniger dan het Teyler's genootschap. Verg.: Proeve eener pragmatische
geschiedenis der theologie (zie aant.322), p.40, 41, 49.
In de gedichten Het schaap, Herdenking aan de dagen van ouds en Klachte (Ontwaakte zang-lust,
resp. p.87-89, 101-106 en 153-157) komen overduidelijk aanwijzingen dienaangaande voor.
De ik, die we hier in hoge mate met E.M. Post kunnen identificeren (zie aant.329), vergeleek
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zich in het eerstgenoemde gedicht met een schaap dat ‘Zo vaak den trouwsten Herder / Van
mijne ziel verliet’ (p.88-89). De toestand van diep geloof en vertrouwen was een tijd lang voorbij
geweest, stelde ze elders; de ik moest in donker dwalen, ‘Toen ik om u niet docht’ (p. 104,
105). In Klachte is de geloofserisis als volgt verwoord:
Helaas! ik mis
Hem, die mijn vreugd, mijn heil, mijn leven is,
Helaas! ik mis mijn licht in duisternis.
'k Heb zwaar misdaan,
'k Liet aan de deur hem, schoon hij klopte, staan;
'k Heb zwaar misdaan, daar ik hem weg liet gaan.
333. Zie bijv. blad *3 recto, p.5-9, 38, 42, 81, 97 e.a. Op p.5 staat ‘zondaar’ zelfs gecursiveeerd. In
de opdracht ‘Aan mijnen Overdorp’ legt ze a.h.w. opnieuw haar geloofsbelijdenis af, nu bij
haar man. Het voorwoord is gedateerd febr. 1807.
334. P.123-127. Elegie werd in alle mij bekende recensies (zie hfdst. 3 (B,II)) geprezen, evenals
naderhand in de meeste biografische woordenboeken en lit.hist. handboeken. Representatief
voor deze communis opinio is de uitspraak van Johan Meerman in de Jaarboeken der
wetenschappen en kunsten in het Koningryk Holland 2 (1810; over 1807) II, p.176, waarin de
Gelderse-natuurgedichten als het ‘bevalligst’ worden geprezen. ‘Maar’, aldus de redacteur,
‘boven alle andere verzen beviel ons dat, 't welk getiteld is Elegie.’
335. Prof. Dr. J.J. Groen, hoogleraar in de biologische psychiatrie aan de Rijksuniversiteit van Leiden,
acht de mogelijkheid van ‘astma bronchiale’ zeker niet uitgesloten; ‘het op en neergaan van de
ernst van haar lijden en de verbetering in een landelijke omgeving zijn [...] in overeenstemming
met de mogelijkheid van astma bronchiale’, maar volstrekte zekerheid is er niet, gezien het
geringe aantal gegevens over het ziektebeeld. Wel zijn volgens prof. Groen ‘de psychologische
gegevens over haar jeugdsituatie en levensloop, over haar persoonlijkheidsstructuur en
tussenmenselijke conflictsituaties [...] in overeenstemming met wat [hij] elders over
persoonlijkheidsstruktuur en conflictsituaties van astmapatienten [heeft] geschreven.’ (Brief
d.d. 12 nov. 1971.)
336. Ontwaakte zang-lust, blad *2 recto en verso.
337. Fragment uit een brief van E.M. Post aan Gerlach Jan Doys van der Does, d.d. 16 apr. 1798.
Het origineel bevindt zich thans (1970) op het Alg. R.A. Den Haag (Huisarchief Offem, voorl.
inv. nr. 588). Kloos publiceerde deze brief met enkele onnauwkeurigheden (in: Kloos Noordwijks
dichteres, p. 146-149).
338. E.M. Post. Reinhart, of natuur en godsdienst. Tweede druk. 3 dln. Amsterdam, Johannes Allart,
1798-1802. Exempl. aanw. in de UB Leiden (sign. 709 F 10-12), het archief van de N.H.K. te
Epe, en het British Museum (sign. 8407.df.5).
339. Reinhard oder Natur und Gottesverehrung. Aus dem holländischen übersetzt von Philipp
Rosenmüller. 3 Thle. Weiszenfels und Leipzig. Friedrich Severin und Comp., 1799-1800. Het
enig mij bekende exempl. bevindt zich in het British Museum (sign. 4414.c.44). Het is
onvolledig: slechts 2 van de 3 dln. zijn aanw. Deze vertaling is noch door Post , noch door de
recensenten en lit. historici ergens vermeld. Naar alle waarschijnlijkheid heeft ook Posts uitgever
Johannes Allart er niet van geweten.
Philipp Rosenmüller werd op 4 aug. 1776 te Erlangen geboren. Hij studeerde theologie. In 1800
was hij diaken te Wiehe en in 1807 predikant te Belgershain in Sachsen. Hier stierf hij op 19
mrt. 1844. Hij schreef gedichten, preken en andere moraliserende werken, en vertaalde behalve
de Reinhart ook enige werken uit het Engels. Lit.: Neuer Nekrolog der Deutschen 22(1844),
p.991 (uitgegeven Weimar 1846): Karl Goedeke. Grundriss zur Geschichte der deutschen
Dichtung aus den Quellen. Fortgeführt von Edm. Goetze u.a. Bd. 52 II (1893), p.423.
340. Ten onrechte is aan E.M. Post toegeschreven: Onze vraagen van den dag. Amsterdam, Johannes
Allart, 1794. De auteur hiervan is J.P. Michel. Minder waarschijnlijk - in ieder geval onbewezen
- toeschrijvingen zijn: Kalidas. Sakontala of de beslissende ring, een Indiaansch schouwspel
[...]. Haarlem, A. Loosjes Pzn., 1792; en: [F.M. Klinger.] Geschiedenis van Raphael d'Aquillas.
Leyden en Amsterdam, Honkoop en Ten Brink Gz., 1798.
De aan Post toegeschreven vertaling van Over gezelschap en eenzaamheid (door C. Garve. 2
dln. Amsterdam, J. Allart, 1807) is tot nu toe (1971) onvindbaar gebleken.
Zie de Gang v.h. onderzoek, p.32-33 en aant. 131, 134, 135, 136.
341. Gessners Werken, p.XII.
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342. Aan G.J. Doys van der Does schreef Overdorp op 28 juni 1804: ‘De toestand mijner vrouw,
die zedert een jaar, ongunstiger is geweest, heeft mij verhinderd, U H Edelheid eens te bezoeken
[...]’ (Alg. R.A. Den Haag; Huisarchief Offem. voorl. inv. nr. 588). Van der Does bevond zich
te Den Haag.
343. Ontwaakte zang-lust, blad *2 recto en verso.
344. Brief aan G.J. Doys van der Does, geciteerd bij Kloos Noordwijks dichteres, p.149 (zie Gang
v.h. onderzoek, p.28).
345. Ontwaakte zang-lust, blad *3 recto en verso.
346. Men vindt deze aanmoedigingen op vele plaatsen in de bundel, vooral in de bekende Elegie
(p.123-127) - waaruit het volgende citaat:
Dit's al wat ik begeer; 'k zou ruimer adem halen
In zuiv'rer lucht; mijn geest zou min beneveld, meer
Van banden vrij zijn; 'k zou die schoone streek doordwalen,
Gezond, gelukkig zijn, en worden als weleer;
Het gedicht eindigt aldus:
En, lieve lotgenoot! aan uw getrouwe hand,
Genoot ik, in den kring van magen en van vrinden
Een aardschen hemel in het schoone Gelderland.
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Ook in het autobiografische gedicht Ter verjaring van mijnen lieven Overdorp klaagde ze over:
‘dit kaal en waat'rig oord, /Daar, zoo ver van berg en beekjens, / Leeven en gezondheid kwijnt.’
(p.158).
Gegevens over de gang van zaken vindt men in: de Boekzaal der geleerde wereld, 1807 1, p.
405, 519, 624 en 1807 II, p.80; de Handelingen van den Kerkeraad der Hervormde gemeente
van Noordwijk Binnen (zie aant. 307), p.294; Kloos Noordwijks dichteres, p.149-150; de
Handelingen des Kerkenraads van Epe (K.A.N.H.K. Epe), p. 162 e.v.
Volgens de Boekzaal-correspondent (1807 I, 405).
Brief aan G.J. Doys van der Does d.d. 16 apr. 1807, geciteerd bij Kloos Noordwijs dichteres,
p.150 (zie Gang v.h. onderzoek, p.28).
Citaat uit een brief van E.M. Post aan haar vriendin P.C. van Alphen (waarschijnlijk van voorjaar
1807), geciteerd bij Van Reyn EMP, p.217 (zie aant. 321).
Handelingen van den Kerkeraad [...] van Noordwijk Binnen (zie aant. 307), p.294-295 en 297;
Kloos Noordwijks dichteres, p.150.
Aldus de correspondent van de Boekzaal der geleerde wereld (1807 11, p.80).
Gegevens over Epe zijn ontleend aan een beschrijving uit 1796, n.l. de Geografie van Veluwe
(p.80-81) door Ah. van den Berg (in: Nieuw geschenk voor de jeugd. 6 dln. Amsterdam, J.
Allart, 1791-1801. Dl.5 (1796), p. 1-95). Voorts aan verscheidene kleine bijdragen in het
Mededelingenblad ‘Ampt Epe’ (1963-...) van de Historische Vereniging in de gemeente Epe.
De opgave van het aantal Gereformeerde zielen (nl.1828) is volgens de Handelingen des
Kerkenraads van Epe van 1807 (p.175). Van hen waren 491 lidmaat.
De oude pastorie, waarvan H.W. Heuvel nog een afb. gaf (in Heuvel EMP, t.o. p.37), lag op de
hoek van de huidige Beekstraat en Weemeweg, ongeveer op de plaats waar thans (1970) de
fam. R. Paasman woont. Het oude huis is in 1913 afgebroken. H.W. Heuvel en J.A. Prins gaven
een beschrijving van huis en tuin in Heuvel EMP, p.37, 38 en 50. De bouw van het ‘Hermiten
Huisjen’ in ‘de Pasterie Hof’ wordt vermeld in de Kerken rekening van Epe (1807), p.51 (K.A.
N.H.K. Epe).
Alg. wb. v.k. en w., dl.5, p.532.
Blijkens het Koster lidmaten boek van Epe op 7 juni 1807 (K.A. N.H.K. Epe). De attestaties
van Elisabeth Maria en Anna Theodora Dusseau zijn beide gedateerd Noordwijk 24 mei 1807.
Zie over A.Th. Dusseau: aant.381.
Handelingen des Kerkenraads van Epe (zie aant. 347), o.a. van 2 jan. 1808, waaruit blijkt dat
de inkomsten van de predikant verhoogd en zijn lasten verlaagd werden (p.179). De verbeteringen
aan de pastorie blijken uit de Kerken rekening van Epe van 1807 en 1808 (zie aant. 354). Zie
ook: Heuvel EMP, p.50.
Brief d.d. 7 dec. 1808 (Alg. R.A. Den Haag; Huisarchief Offem, voorl. inv. nr. 588).
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359. De dienst werd bovendien door een orkestoptreden opgeluisterd. Gegevens over één en ander
vindt men in; de Handelingen des Kerkenraads van 1809; in de Kerken rekening van 1809; in
een herdenkingsdruk werkje dat in 1916 bij A. Hooiberg te Epe gedrukt werd: Het orgel in de
Hervormde gemeente te Epe [...] (K.A. N.H.K. Epe); en in de Boekzaal der geleerde wereld,
1809 II,p.90-92, Overdorps rede wordt in de Boekzaal aangeduid als redevoering ‘over den
weldadigen invloed eener gewijdde en doelmatige Muziek, op de Godsdienstige stemming onzer
harten’ (p.91). Zie voorts: G.S. van Lohuizen. Het orgel. In: Mededelingenblad ‘Ampt Epe’
nr.10 (jan. 1967), p.6-13, in het bijz. p.8-11.
360. Brief d.d. 7 dec. 1808 (zie aant.358).
361. Geciteerd bij Kloos Noordwijks dichteres, p.150 (zie Gang v.h. onderzoek, p.28).
362. J.H. Rauwenhoff dichtte, evenals zijn dochter Anna. In het Familiearchief Rauwenhoff bevindt
zich een aantal gedichten in handschrift van hen. Het F.A. Rauwenhoff werd beheerd door
mevr. J.J.E.C. van Zwijndregt-Rauwenhoff op huize West-Raven te Epe, maar is sinds enige
tijd ter inventarisatie naar de Zutphense archivaris R. Wartena. Jan Hendrik Rauwenhoff werd
geboren te Batavia op 30 dec. 1730 als zoon van Paulus Rauwenhoff (1693-1753) en Anna
Wilhelmina Cranendonk (1704-1733). Na terugkeer van de familie in Holland ±1740) ging Jan
Hendrik rechten studeren; hij werd advocaat bij het Hof van Holland. Later was hij schepen,
raad en burgemeester van Elburg. Hij huwde te Elburg op 22 juli 1762 met Cornelia Maria de
Meester (Harderwijk 21 dec. 1733 - Kampen 19 nov. 1795). Er werden acht kinderen geboren,
van wie vier bij de geboorte of op jonge leeftijd stierven. J.H. Rauwenhoff was overtuigd patriot;
met H.H. Vitringa en M. Sels behoorde hij tot de leiders van de Elburgse ‘omwenteling’ in
1785. Na het herstel van de macht van de Staten van Gelderland vluchtte hij met z'n gezin naar
Kampen. Het Hof van Gelderland veroordeelde hem bij verstek ter dood (26 apr. 1788), maar
na een request werd het vonnis gewijzigd in levenslange verbanning uit Gelderland. Toen de
patriotten in 1795 de macht overnamen, ontving hij de uitnodiging naar Elburg terug te keren
als lid van de provisionele municipaliteit, maar hij weigerde. Na de dood van zijn vrouw vestigde
hij zich voor goed op het landgoed Tongeren bij Epe. Hier stierf hij op 6 okt. 1815.
Anna Wilhelmina Rauwenhoff was het oudste kind. Ze werd geboren te Elburg op 11 okt. 1762.
Ze heeft de politieke gebeurtenissen en de ballingschap bewust meegemaakt. Ze bleef ongehuwd
en hield haar vader gezelschap in Tongeren. Ze stierf op bezoek in Amsterdam op 13 sept. 1812.
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Lit.: Nederland's patriciaat 21 (1933/1934), p.336-338; Levensschets en staatkundige loopbaan
van mr. H.H. Vitringa. In: C.L. Vitringa. Gedenkschrift. Arnhem 1857, p.147-347; H.A.
Weststrate. Gelderland in den patriottentijd. Arnhem 1903. Werken van Gelre, 4. Hfdst. VII
en VIII.
De titel zou luiden: Ter gedachtenis van mijnen waardigen broeder H.H. Post, in 1809 te
Demerari overleden (1810). Eén van de medewerkers aan het Biographisch woordenboek der
Nederlanden moet het werkje gekend hebben (dl. 15 (1872), p.433). Zie de Gang v.h. onderzoek.
H.W. Heuvel en J.A. Prins legden deze overlevering vast, evenals dat wat in de fam. Dusseau
nog bekend was rond 1912 (Heuvel EMP, p.38, 50, 53).
W[outer] N[ijhoff]. De Arnhemsche boekverkoopers en uitgevers Nijhoff (zie aant.235),
p.276-277. Isaac Anne die voor opvoeding en studie bij ds. Nicolaas Lobry in Leeuwarden
verbleef, schreef één en ander in een brief aan zijn ouders.
De veldprediker August Heinrich Julius Lafontaine (1758-1831) was een zeer populair
romanschrijver; hij schreef meer dan 150 meest sentimentele verhalen.
Het jaartal 1809 en de bijzonderheden van de ziekte worden opgegeven door de voortreffelijk
ingelichte medewerker aan Nieuwenhuis' Alg. wb. v.k. en w., dl.5 (1825), p.532.
De hulp van Margo Dusseau blijkt uit een opdracht aan haar door Overdorp op een exempl.
van Sreso's herdenkingsgedicht na Elisabeths dood (zie aant.371). De opdracht is in Heuvel
EMP (p.52) slordig geciteerd. De juiste tekst luidt: ‘Aan Margootje Dusseau, tot een aandenken
aan Haar - aan wie zij 5 maanden zoveel hulpe bewezen heeft.’ De familie Dusseau te Zandvoort
heeft het exempl. geschonken aan de UB Amsterdam (sign. Pfl. V.i.).
Handelingen des Kerkenraads van 1812, p.205; Koster lidmaten boek, mrt. 1812.
Overledenen 1812 Epe, fo.10 verso, d.d. 5 juli 1812 (R.A. Gelderland; Burg. stand Epe, F2).
De overlijdensakte die zich in het G.A. Epe bevindt, is op enige kleine spellingsverschillen na,
gelijkluidend.
De Handelingen des Kerkenraads, p.206, vermelden dat Overdorp op zondag 5 juli opnieuw
vervangen moest worden, ‘alzoo de huisvrouw van onzen Pred. den 3. overleden was.’
De tekst van de overlijdensakte zoals die zich in het G.A. Epe bevindt (zie aant.369).
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371. Volgens: J.A. Streso. Ter gedachtenis van mijne behuwde zuster Elizabeth Maria Overdorp,
geboren: Post. Overleden den 3den Julij des jaars 1812. Kampen, H. van Beverwijk. 1812, blad
*2 rexto en verso.
372. Zie afb. 3. Het thema ‘zaaien voor de onsterfelijkheid’ komt in Posts werk ook enkele malen
voor; o.a. in Het land, p.177; Ontwaakte zanglust, p.136. Het eerste deel van het grafschrift
komt in Het waare genot voor als ‘Jesus leeft en ik zal leven!’ (p.230). Over dit thema, dat bij
Feith, Klopstock e.a. voorkomt, zie men ook: P.J.A.M. Buijnsters. Tussen twee werelden.
Rhijnvis Feith als dichter van ‘Het graf’. Assen 1963. Diss. Nijmegen. P.87.
373. Een graf zoals Post het in haar werken beschrijft. Op het hek dat toegang geeft tot het in bijzonder
natuurschoon gelegen Tongerense kerkhofje, staat een tekst van J.H. Rauwenhoff:
Betreed, O Wandelaar met eerbied dezen grond
Aan dooden toegewijd ter rustplaats; 't graf is heilig
En zijn wier asch hier rust zijn voor all' onrust veilig
Schoon hen geen marmer dekt, maar heide groei' in 't rond.
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(De tekst in handschrift is aanw. in het F.A. Rauwenhoff (zie aant. 362).) Het graf van Elisabeth
Maria Post bvindt zich direct bij de ingang, rechts.
Volgens de notulen van 9 juli 1812. Het herdenkingsdicht draagt als titel: ‘Op den Dood van
Iuffr. Overdorp geboren Post.’ (G.A. Den Haag; Kunstliefde, inv. nr. 27).
Brandt Corstius Idylle en realiteit, p.7-8, 90, 98, 104; idem Betje Wolff is het niet alleen. In:
De nieuwe taalgids 43 (1950), p.212-221. Elisabeth Maria Post ontbreekt dan ook niet in werken
die de verdiensten van de vrouw bezingen, zoals bijv.: H.A. Spandaw. De vrouwen, dichtstuk.
Groningen en Amsterdam, Wijbe Wouters en J.F. Nieman, 1807. Grote aandacht aan E.M. Post
als vrouw, of liever aan de vrouw zoals die voorkomt in haar werken, schenkt S.I. von Wolzogen
Kühr in De Nederlandsche vrouw in de tweede helft der 18e eeuw. Leiden 1920 (op vele plaatsen
verspreid in het boek). Zie verder: M. Basse. Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche
letterkunde. 2 dln. Gent 1920-1921, dl.1, p.84-88; Lya Berger. Les femmes poètes de la Hollande
[...]. Paris 1922, p.132-135; A.H.M. Romein-Verschoor.
Vrouwenspiegel. Een literair-sociologische studie over de Nederlandse romanschrijfster. 2e
herz. dr. Amsterdam 1936, p.20-21.
Volledige titel, zie aant.371. De UB Amsterdam bezit hiervan twee exempl. (sign. Pfl. V.i.).
Eén ervan is afkomstig uit het F.A. Dusseau en draagt de opdracht van Overdorp aan Margo
Dusseau (zie aant.367). In dit F.A. bevindt zich nog een exempl. met een opdracht aan een
bekende, dat vanwege een verschrijving niet gebruikt is. Het handschrift van Streso's gedicht
is ook in het Dusseau-archief aanw. (zie aant.120).
Geciteerd bij Van Reyn EMP, p.215 (zie aant.122).
Handelingen des Kerkenraads, p.206.
Anna overleed tijdens een verblijf te Amsterdam (zie aant.362). Ze werd op 17 sept. 1812
begraven. De vergelijking met het bij elkaar in de natuur begraven willen worden van de
romanfiguren Eufrozyne en Emilia uit Het land (p.180, 330), dringt zich, niet zonder reden,
op. Literatuur en werkelijkheid lagen voor de kring waarin E.M. Post verkeerde, bijzonder dicht
bij elkaar.
Gedicht d.d. okt. 1812, in handschrift aanw. in het F.A. Rauwenhoff (zie aant.362). Voor de
tweede versregel van de tweede geciteerde strofe (eigenlijk str.17). staat een verwijsteken ‘(a)’.
Onder aan de pagina wordt vermeld: ‘(a) Juffrouw Elizabet Maria Overdorp gebooren Post.’
De geciteerde strofes staan in het handschrift op resp. p.1, 4 en 5. Er zijn voorts twee gedichten
bekend op het graf van E.M. Post. Eén is anoniem en bevindt zich in handschrift in het F.A.
Dusseau (zie aant.110); het luidt:
Mijn lier met floers omhuld, verzelt my langs de dreven
Van Tong'rens dennebosch. - 'K leg daar myn lykpligt af.
En stem een doffe toon. - door treurigheid omgeven!
Schreid my hier alles toe rondsom dit stille graf!
Het tweede gedicht, door Overdorps vriend Muller Massis die in 1814 het graf bezocht, heeft
J.A. Prins afgedrukt in Heuvel EMP, p.53:
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In 't midden van de Hey stort ik een dank'bre traan,
Bij het zien van 't graf van Post, het cieraad aller vrouwen,
Zo lang als deugd en kunde in Neerland zal bestaan,
Eischt Tongeren voor dit graf, dank, achting, eerbied, rouwe.
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Van veel later datum, juli 1884, dateert een gedicht door C.B.A. Dusseau: Aan de nagedachtenis
myner behuwd Tante vrouwe Elisabeth Maria Overdorp geboren Post. Het bevindt zich in
handschrift in het F.A. Dusseau te Zandvoort.
Andere getuigen waren ds. J.A. Streso uit Kampen, en Tieleman Ernst Hoynck van Papendrecht
(gepensioneerd generaal-majoor) en Aart Brouwer (bierbrouwer) beide wonende te Epe. Volgens
de Actens van huwelijken Epe 1815, fol.4 recto (R.A. Gelderland; Burg. stand Epe, D5, akte
6). Bij deze akte horen een aantal z.g. huwelijkse bijlagen (E5, akte 6) waaruit voornamelijk
een aantal genealogische gegevens over de families Overdorp en Dusseau af te leiden valt.
Anna Theodora Dusseau is de jongste van vijf kinderen van Petrus Jacobus Dusseau (15 jan.
1748 - 6 mrt. 1828) en Louize Juliana Houthuysen († 24 juni 1797).
Anna Th. werd geboren op 21 okt. 1785 te Culemborg en stierf 11 febr. 1866 te Zutphen. Haar
huwelijk met Overdorp bleef kinderloos. (Zie de hiervoor genoemde huwelijkse bijlagen, en
de Mémoires Dusseau-Grelet et de quelques Familles apparentées. Recueillis et mis en ordre
par C.B.A. Dusseau (Amsterdam 1870), die in handschrift aanw. zijn in het F.A. Dusseau te
Zandvoort.)
Ds. Adam Visch uit Zuidwolde werd zijn opvolger. Zie over het vertrek: de Handelingen des
Kerkenraads (zie aant.347), p.321; de Boekzaal der geleerde wereld, 1826 I, p.775 en 1826 II,
p.82-83. Volgens het Koster lidmaten boek (zie aant.356) werd aan Anna Th. Overdorp-Dusseau
op 6 sept. 1826 attestatie verleend naar Warnsveld.
De naam van zijn buitenwoning, ‘Veel Zigt’, komt voor op de brieven die hij in de jaren
1833-1837 schreef aan zijn vriend admiraal C.H. Ver Huell (Alg. R.A. Den Haag; Verzameling
Ver Huell, inv. nr. 427).
Volledige titels, zie resp. aant. 331 en 305.
Register van overlijden voor 1844, akte nr.167 (R.A. Gelderland; Burg. stand Zutphen, F 35).
De aangifte werd gedaan door mr. Hendrik Jan Thooft (president der arrondissementsrechtbank)
en Jacob Carel van de Velde (predikant). Een overlijdensbrief gericht aan Anna's broer Valentin
Dusseau te Amsterdam, bevindt zich in het F.A. Dusseau (zie aant.110). Een
overlijdensadvertentie is aanw. in de advertentiecollectie van het CBG te Den Haag, en in mijn
bezit. Het citaat is uit deze advertentie.
Overdorp had zijn bezittingen, waaronder de letterkundige nalatenschap van zijn eerste vrouw,
testamentair nagelaten aan Anna Theodora, volgens een akte bij notaris G. Tulleken te Epe d.d.
5 mei 1815 (R.A. Gelderland; not. arch., inv. nr.714).
Anna Th. Dusseau liet zijn boekenbezit in 1846 veilen bij Jacobus Radink en Frederik Muller
te Amsterdam. De veilingcatalogus bevindt zich in de bibliotheek van de Vereeniging ter
bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam (sign. M 1600): Catalogus der
allezins belangrijke boekverzamelingen [...] nagelaten door de weleerwaarde zeer geleerde
heeren George Fredrik Sartorius [...], Justus Lodewijk Overdorp [...], Louis Filips Serrurier
[...], Dr. Jan Samuel Lutgert en Dr. Herman Pol [...]. Amsterdam 1846.
Zij stierf op 11 febr. 1866 (zie aant. 381). Een overlijdensadvertentie opgegeven door haar neef
Dr. J.L. Dusseau bevindt zich in de advertentiecollectie van het CBG te Den Haag, en in mijn
bezit.
De actie van ds. Prins startte in het Nieuws- en advertentieblad voor Epe, Heerde, Wijhe, Olst
en omstreken van 29 juni 1912. Sommige landelijke bladen maakten er naderhand melding van.
Op 3 juli 1912 verscheen in hetzelfde Nieuws- en advertentieblad het artikel van H.W. Heuvel:
Elisabeth Maria Overdorp-Post (22 Nov. 1755 - 3 Juli 1812.). Heuvels boekje, Elisabeth Maria
Post 1755-1812 [...] (Epe 1913), bevat de tekst van dit artikel èn een voorwoord en uitvoerige
‘aanteekeningen’ achterin door de Eper predikant J.A. Prins. Uitgever was J. Dusseau.
Jan Andries Prins (1850-1932) was pred. te Epe van 1888 tot 1917. Hij heeft bijzonder veel
gedaan voor de verbetering van het culturele en sociale klimaat in deze gemeente, o.a. als stichter
van de Eper Gemeentewoning (met een leeszaal). Zie over hem: W.M.C. Regt. Naamlijst der
predikanten van Gelderland (zie aant. 207), dl. 2, p. 543.
Zie over W.C. Brouwer (1877-1933): Wie is dat? [...]. 's-Gravenhage 1932, p.48; J.S. In
memoriam Willem Brouwer. In: Elsevier's geillustreerd maandschrift 43 (1933) II, p.67-68.
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388. Voor eenzaamen, p.251.
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3 Bibliografie
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen: A. de werken van E.M. Post; B. de werken over
E.M. Post (en haar oeuvre). De delen zijn opnieuw onderverdeeld, op de volgende
wijze:
A. Werken van E.M. Post.
I. In druk.
1. Oorspronkelijke werken.
2. Vertalingen en bewerkingen.
a. Werken waarvan Posts vertalerschap
vaststaat.
b. Werken waarvan Posts vertalerschap niet
vaststaat.

II.

In handschrift.
1. Handschriften waarvan de bewaarplaatsen bekend zijn.
2. Handschriften die alleen uit de literatuur bekend zijn.

B. Werken over E.M. Post.
I. Naslagwerken en studies waarin E.M. Post en/of haar oeuvre
besproken worden.
II. Eind-18e- en begin-19e-eeuwse recensies.

De werken zijn geordend volgens jaar van verschijnen. Herdrukken van de werken
van E.M. Post vindt men onder het jaartal van de eerste druk.
De overwegingen welke ertoe geleid hebben om een werk in een bepaalde categorie
op te nemen, worden in deel C van de Gang van het onderzoek medegedeeld.
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A Werken van E.M. Post
I. In druk
1. Oorspronkelijke werken
1780

E.M. Post. Aan mijne waarde nichte de
wel geboore jonkvrouwe C.E. Mill, bij
het afsterven van haare tedergeliefde
zuster, de wel geboore vrouwe S.M. Mill,
weduwe van Harscamp. In: Lijkzangen
bij het smertelyk doch zalig afsterven van
de wel edele vrouwe Suzanna Maria Mill,
weduwe wijlen den wel eerwaarden heere
Willem Hendrik van Harscamp, leeraar
in de gemeente van J.C. te Amsterdam,
in den Heere ontslapen binnen Utrecht
in den ouderdom van 55 jaren den 30
Augustus MDCCLXXX. Z.p., z.u., [1780].
4o.

1784

E.M.P. Jacobs goedheid. In: Geschenk
voor de jeugd, dl.4 (Amsterdam, Johannes
Allart, 1784), p.167-168. 12o.

1788

Het land, in brieven. Met plaaten.
Amsterdam, Johannes Allart, 1788. 8o.
Het land, in brieven. Met plaaten. Tweede
druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
8o.
Het land, in brieven. Met plaaten. Derde
druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
8o.
Het land, in brieven. Met plaaten. Vierde
druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1792.
8o.

1789

E.M. Post. Aan mijne vriendin vrouwe
Roselijna Serrurier geboren Budde, thans
weduwe. Achter: Ahasuërus van den
Berg. Leerreden over Joan. V:35. Ter
gedachtenisse van wylend den weleerw.
zeergel. heer Louis Serrurier. Arnhem,
J. Nyhoff en W. Troost, 1789. 8o.

1789

M.E.P. [ = E.M.P.] Het gewroken bijtje.
In: Geschenk voor de jeugd, dl.6
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(Amsterdam, Johannes Allart, 1789),
p.139-141. 12o.
1789

[Elisabeth Maria Post.] Voor eenzaamen.
Amsterdam, Johannes Allart, 1789. 8o.
[Elisabeth Maria Post.] Voor eenzaamen.
Tweede druk. Amsterdam, Johannes
Allart, 1790. 8o.

1791-1792

[Elisabeth Maria Post.] Reinhart, of
natuur en godsdienst. Met plaaten. 3 dln.
Amsterdam, Johannes Allart, 1791-1792.
8o.
[Elizabeth Maria Post.] Reinhart, of
natuur en godsdienst. Met plaaten.
Tweede druk. Amsterdam, Johannes
Allart, 1798-1802. 8o.
[Elisabeth Maria Post.] Reinhard oder
Natur und Gottesverehrung. Aus dem
holländischen übersetzt von Philipp
Rosenmüller. Mit einem Kupfer. 3 Thle.
Weiszenfels und Leipzig, Friedrich
Severin und Comp., 1799-1800. 8o.

1792.

[Elisabeth Maria Post.] Mijne kinderlijke
traanen. Amsterdam, Johannes Allart,
1792. 8o.

1794

[Elisabeth Maria Post.] Gezangen der
liefde. Amsterdam, Johannes Allart, 1794.
8o.
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1796

[Elisabeth Maria Overdorp. Geboren
Post.] Het waare genot des levens. In
brieven. Met plaaten. Amsterdam,
Johannes Allart, 1796. 8o.

1807

E.M. Overdorp geb. Post. Ontwaakte
zang-lust. Amsterdam, Johannes Allart,
1807. 8o.

1829

E.M. Overdorp geb. Post. [Bloemlezing
uit de gedichten]. In: Keur van
Nederlandsche letteren, 2e jg., 7e st.
(Amsterdam, M. Westerman, 1829). 16o.

Voor de volledigheid wordt hierbij nog het tot nu toe niet teruggevonden Ter
gedachtenis vermeld, dat alleen uit de secondaire literatuur bekend is. De
titelbeschrijving is volgens de oudste vermelding in het Biographisch woordenboek
der Nederlanden, dl.15 (1872).
1810

Ter gedachtenis van mijnen waardigen
broeder H.H. Post, in 1809 te Demerari
overleden. Z.p., z.u., 1810.

2. Vertalingen en bewerkingen
a. Werken waarvan Posts vertalerschap vaststaat
1789

F. Schiller. Don Karlos, kroonprins van
Spanje. Uit het Hoogduitsch [door
Elisabeth Maria Post]. Amsterdam,
Johannes Allart, 1789. 8o.

1803-1804

Tafereelen uit het huiselijk leven. Naar
het Hoogduitsch [van G.W.C. Starke.]
Door E.M. Overdorp. geb. Post. 2 dln.
Amsterdam, Johannes Allart, 1803-1804.
8o.

1804

Gessners Werken. Op nieuw uitgegeeven
door E.M. Overdorp, geb. Post. Met
plaaten. 3 dln. Amsterdam, Johannes
Allart, 1804. 12o.

1806.

Frederica Wei[s]z en haare dochters. Uit
het Hoogduitsch [van C. Garve]. Door
E.M. Overdorp, geb. Post. Amsterdam,
Johannes Allart, 1806. 8o.

A.N. Paasman, Elisabeth Maria Post

b. Werken waarvan Posts vertalerschap niet vaststaat
In de secondaire literatuur is een aantal vertalingen ten onrechte aan E.M. Post
toegeschreven. Deze werken konden geëlimineerd worden van de lijst van werken
van Post (zie dl. C van hfdst. 1). Een aparte categorie vormt een drietal vertalingen
dat in Nieuwenhuis' Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen, dl.5
(1825), wordt vermeld: Florian's Estelle, Kalidastra's Sakontala en Klinger's
Geschiedenis van Raphael d'Aquillas. Er is tot nu toe enerzijds geen bevestiging van
deze toeschrijving te vinden, anderzijds geen aanwijzing van het tegengestelde.
Aangezien het lemma E.M. Post in Nieuwenhuis' woordenboek bijzonder betrouwbaar
en nauwkeurig gebleken is in alle feiten die verifieerbaar waren, is het toch wel
wenselijk het betreffende drietal, zij het onder het grootste voorbehoud, te vermelden.
Van deze drie werken heeft de Estelle de grootste waarschijnlijkheid, gezien de
uitgave bij Posts vaste uitgever J. Allart, en de kennis die Post blijkens de Reinhart
van het werk bezat.
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In een andere bron, de Alphabetische naamlijst, wordt nog een vertaling naar C.
Garve aan Post toegeschreven: Gezelschap en eenzaamheid. Dit werk is tot nu toe
niet teruggevonden. Omdat ook de Alphabetische naamlijst betrouwbaar is gebleken
in de vermelding van de werken geschreven of vertaald door E.M. Post, wordt ook
deze vertaling onder voorbehoud toegevoegd (in de titelbeschrijving zoals de naamlijst
die geeft).
1790

M. [ = J.P.C.] de Florian. Estelle. Uit het
Fransch. Amsterdam, Johannes Allart,
1790. 12o.

1792

Kalidas. Sakontala of de beslissende ring,
een Indiaansch schouwspel.
Oorspronglijk geschreeven in de Oude
Sanskritische en Prakitische taal, met
ophelderingen van G. Forster. Haarlem,
A. Loosjes Pz., 1792. 8o.

1798

[F.M. Klinger.] Geschiedenis van
Raphael d'Aquillas. Leyden en
Amsterdam, Honkoop en Ten Brink Gz.,
1798. 8o.

1807

C. Garve. Over gezelschap en
eenzaamheid; uit het Hoogduitsch
vertaald, door E.M. Post. 2 dln.
Amsterdam, J. Allart, 1807. 8o.

II. In handschrift
1. Handschriften waarvan de bewaarplaatsen bekend zijn
1789

Brief van mrt. 1789 aan J.M. Sobels,
secretaris van het Haagse
dichtgenootschap ‘KSGV’, waarin Post
het honoraire lidmaatschap accepteert.
(G.A. Den Haag; Kunstliefde, inv. nr.
49.) Zie voor de tekst: hfdst. 2.

1789

Brief van eind 1789 aan J.M. Sobels, secr.
‘KSGV’, waarin Post zich
verontschuldigt voor de jaarvergadering
en de hoop uitspreekt wel de Proeven van
poëtische mengelstoffen te ontvangen.
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(G.A. Den Haag; Kunstliefde, inv. nr.
49.)
±1790

Fragment van een brief van ± 1790 aan
Charlotta Louisa van der Capellen,
beginnende met ‘Lieve beste vriendin’.
(R.A. Gelderland; archief Van der
Capellen, inv. nr. 424.)

1791

Brief van 1791 aan J.M. Sobels, secr.
‘KSGV’, waarin Post ‘een ander werkje’
aanbiedt. (G.A. Den Haag; Kunstliefde,
inv. nr. 51.)

1791

Inscriptie d.d. 29 apr. 1791 in de Lijst van
gasten van Johan Frederik Willem van
Spaen en zijn gezin te Beekhuizen, en van
bezoekers van deze tuin, augustus 1790
- sept. 1795, fo.9 recto. (Origineel in het
bezit van mevr. S.W. Hey-Felix te
Amstelveen; copie aanw. in het R.A.
Gelderland, handschr. verz. inv. nr. 432.)
Zie voor de tekst: Bijlage 2A.

±1792

Fragment van een brief van ± 1792 aan
Charlotta Louisa van der Capellen,
beginnende met ‘Eindelyk lieve lotje’.
(R.A. Gelderland; archief Van der
Capellen, inv. nr. 424.)

1793

Brief van dec. 1793 aan J.M. Sobels, secr.
van ‘KSGV’, waarin Post het 2e dl. van
de Reinhart aanbiedt, en bedankt voor de
ontvangst van de Proeven van poëtische
mengelstoffen. (G.A. Den Haag;
Kunstliefde, inv. nr. 53.)
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1794

Inscriptie d.d. 12 aug. 1794 in de Lijst
van gasten van Johan Frederik Willem
van Spaen[...], fo. 88 recto. (Origineel in
het bezit van mevr. S.W. Hey-Felix te
Amstelveen; copie aanw. in het R.A.
Gelderland, handschr. verz. inv. nr. 432.)
Zie voor de tekst: hfdst. 2.

1798

Brief d.d. 16 apr. 1798 aan Gerlach Jan
Doys van der Does, waarin Post
toestemming vraagt op diens landgoed te
mogen wandelen. (Alg. R.A. Den Haag;
huisarchief Offem, voorl. inv. nr. 588.)
Zie voor een deel van de tekst: hfdst. 2,
p.97-98; de gehele tekst met enkele
onnauwkeurigheden vindt men in: Kloos
Noordwijks dichteres, p.146-149.

1799-1812

Inscriptie uit de jaren 1799-1812 in de
Vriendenrolle van Jacoba Maria Nijhoff.
(In het bezit van dr. H.W. van Tricht te
Ellecom.) Zie voor de tekst: Bijlage 2B.

2. Handschriften die alleen uit de literatuur bekend zijn
±1807

Brief van ± 1807 aan Petronella Cornelia
van Alphen, waarin Post haar aanraadt
met dichten door te gaan. (Onnauwkeurig
afgedrukt in: Van Reyn Elizabeth Maria
Post (1871).) Zie voor de tekst en een
gedeeltelijke facsimile: Van Reyn
Elizabeth Maria Post, p.216-217 en t.o.
218.

ongedat.

Brieven aan Petronella Cornelia van
Alphen. (Vermeld in: Van Reyn Elizabeth
Maria Post, p.218.)

B Werken over E.M. Post
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I. Naslagwerken en studies waarin E.M. Post en/of haar oeuvre besproken
worden
1797

W.A. Ockerse. Ontwerp tot eene
algemeene characterkunde. 3 dln. Utrecht
enz. 1788-1797. Dl.3 (1797), p.110.

1799

L. van Ollefen en Rs. Bakker. De
Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver.
8 dln. Amsteldam 1793-1801. Dl.7
(1799), p.15.

1812

J.A. Streso. Ter gedachtenis van mijne
behuwde zuster Elizabeth Maria
Overdorp, geboren: Post. Overleden den
3den Julij des jaars 1812. Kampen 1812.

1819

Galerie historique des contemporains, ou
nouvelle biographie [...]. 8 dln. + 1 suppl.
dl. Bruxelles enz. 1817-1826. Dl.7
(1819), p.452.

1822

N.G. van Kampen. Beknopte geschiedenis
der letteren en wetenschappen in de
Nederlanden, van de vroegste tijden af,
tot op het begin der negentiende eeuw. 3
dln. 's Gravenhage enz. 1821-1826. Dl.2
(1822), p.493.
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1824

Willem de Clercq. Verhandeling ter
beantwoording der vraag: Welken invloed
heeft vreemde letterkunde, inzonderheid
de Italiaansche, Spaansche, Fransche en
Duitsche, gehad op Nederlandsche taalen letterkunde, sints het begin der
vijftiende eeuw tot op onze dagen?
Amsterdam 1824. P.303-304.

1824

P.G. Witsen Geysbeek. Biographisch
anthologisch en critisch woordenboek
der Nederduitsche dichters. 6 dln.
Amsterdam 1821-1827. Dl.5 (1824),
p.28-38.

1825

Gt. Nieuwenhuis. Algemeen woordenboek
van kunsten en wetenschappen, voor den
beschaafden stand en ten behoeve des
gezelligen levens, onder medewerking
van een aantal vaderlandsche geleerden
bijeenverzameld door Gt. Nieuwenhuis.
8 dln. Zutphen 1821-1829. Dl.5 (1825),
p.531-534.

1826

Matthijs Siegenbeek. Beknopte
geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde. Haarlem 1826. P.275.

1829

Hendrik Collot d'Escury. Holland's roem
in kunsten en wetenschappen[...]. 7 dln.
in 10 bdn. 's Gravenhage enz. 1824-1844.
Dl.4 (1829), I, p.95-98.

1832

Alphabetische naamlijst van boeken,
welke sedert het jaar 1790 tot en met het
jaar 1831, in Noord-Nederland zijn
uitgekomen [...]. 's-Gravenhage enz. 1832.
P.179, 182, 476, 569.

1843

L.Ph.C. van den B[ergh]. Een blik op de
geschiedenis der dicht- en toneelkunst in
Gelderland. In: Geldersche
volks-almanak 9 (1843), p.3-17 (over
Post: p.16).

1847

Algemeen noodwendig woordenboek der
zamenleving [...]. Aanvankelijk
zamengesteld door P.G. Witsen Geysbeek
en na diens overlijden vervolgd door eene
vereeniging van vaderlandsche geleerden.
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6 dln. Amsterdam 1836-1861. Dl.3
(1847), p.2098.
1851

H. Verwoert. Handwoordenboek der
vaderlandsche geschiedenis, volgens de
nieuwste en beste bronnen bewerkt. 2 dln.
Nijmegen 1851. Dl.2, p.123.

1857

J.C. Kobus en W. de Rivecourt. Beknopt
biographisch handwoordenboek van
Nederland [...]. 3 dln. Zutphen
1854-1861. Dl.2 (1857), p.565-566.

1857

L.G. Visscher. Leiddraad tot de
geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde. Utrecht 1857. Afd. 3,
p.113-114.

1862

Nieuwenhuis' Woordenboek van kunsten
en wetenschappen, herzien, omgewerkt
en vermeerderd[ ...]. 10 dln. Leyden
1853-1868. Dl.7 (1862), p.382.

1863

De navorscher, 13 (1863), p.78, 134, 135,
165-166, 259, 325. [Vraag door J.v.R.;
antwoorden van L-F-T, J.H.L. van der
Schaaff en W.J.C.v.H.]

1870

A. Aarsen. Uit de geschiedenis van de
Veluwe. Aanteekeningen betreffende een
vijftal plaatsen (Beekbergen, Ede,
Otterloo, Epe, Uddel). In: Geldersche
volks-almanak 36 (1870), p.172-179
(over Post: p.176-177).

1871

J. van Vloten. Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letteren. Van
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de vroegste tijden tot op heden [...]. 2e,
veel verm. en verb. dr. Tiel 1871. P.407.
1871

Js. van Reyn. Elizabeth Maria Post. Een
levens- en karakter-beeld. In: Het
leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig
onderhoud voor beschaafde kringen,
1871 IV, p. 207-218.

1872

Biographisch woordenboek der
Nederlanden [...]. Door A.J. van der Aa,
K.J.R. van Harderwijk, G.D.J. Schotel
e.a. 21 dln. Haarlem 1852-1878. Dl.15
(1872), p.432-433.

1873

Multatuli. Ideën. Vyfde bundel.
Amsterdam 1873, Idee nr. 1073.

1878

W.J.A. Huberts, W.A. Elberts en F. Joz.
P. van den Branden. Biographisch
woordenboek der Noord- en
Zuid-Nederlandsche letterkunde.
Deventer 1878. P.433.

1881

A.J.C. Kremer. Nederlandsche
dichteressen. Oosterdijk. Mill. In: De
navorscher 31 (1881), p.272-279, 561
(over Post: p.278).

1886

J.C. Kobus en W. de Rivecourt.
Biographisch woordenboek van
Nederland [...]. Nieuwe uitg. 3 dln.
Arnhem enz. 1886. Dl.2, p.565-566.

1887-1891

J.G. Frederiks en F.J. van den Branden.
Biographisch woordenboek der Noorden Zuidnederlandsche letterkunde. 2e,
omgew. dr. Amsterdam [1887-1891].
P.621.

1898

S. Hermina Croiset. Een sentimenteel
meisje uit de 18de eeuw. In: Elsevier's
geillustreerd maandschrift 15 (1898),
p.39-52.

1903

Jan Hoeksma. Jacobus Bellamy.
Amsterdam 1903. Diss. A'dam (G.U.).
P.78-81.

1905

Karl Menne. Goethes ‘Werther’ in der
niederländischen Literatur. Ein Beitrag
zur vergleichenden Literaturgeschichte.
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Leipzig 1905. Breslauer Beiträge zur
Literaturgeschichte, 6. P.58-59.
1906

J. Geurts. Bijdrage tot de geschiedenis
van het rijm in de Nederlandsche poëzie.
2 dln. Gent 1904-1906. Dl.2, p.65, 66.

1910

G. Kalff. Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde. 7 dln.
Groningen 1906-1912. Dl.6 (1910),
p.135-148, 252, 292, 326.

1911

J. Kloos. Noordwijks dichteres E.M. Post.
In: Jaarboekje voor geschiedenis en
oudheidkunde van Leiden en Rijnland 8
(1911), p.140-150.

1912

H.W. Heuvel. Elisabeth Maria
Overdorp-Post (22 nov. 1755 - 3 juli
1812). In: Nieuws- en advertentieblad
voor Epe, Heerde, Wijhe, Olst en
omstreken van woensdag 3 juli 1912, nr.
2152, 2e blad.

1912

Nieuw Nederlandsch biografisch
woordenboek. Onder red. van P.C.
Molhuysen, P.J. Blok e.a. 10 dln. Leiden
1911-1937. Dl.2 (1912), k. 1121-1122
(door H.D.J. van Schevichaven).

1912

W. Snouckaert van Schauburg. Post. In:
De navorscher 61 (1912), p.408-409.

1912

W.M.C. Regt. Post. In: De navorscher
61 (1912), p.476-477.

1913

H.W. Heuvel. Elisabeth Maria Post
1755-1812. Haar leven en geschriften.
Met voorwoord en aanteekeningen van
J.A. Prins. Epe 1913.

1914

G. Kalff. Elisabeth Maria Post.
1755-1812. In: Vragen des tijds 40
(1914), p.345-370.
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1914

J. Koopmans. Elisabeth Maria Post. In:
De beweging. 10 (1914) III, p.1-44 en
169-215.

1914

J. K[oopmans.] [Boekbeoordeling van:
H.W. Heuvel. Elisabeth Maria Post. Epe
1913.] In: De nieuwe taalgids 8 (1914),
p.102-106.

1915

J. Prinsen J.L. zn. Het sentimenteele bij
Feith, Wolff-Deken en Post. In: De gids
79 (1915) I, p.45-73, 236-263, 512-554
(over Post: p.512-554).

1915

v.R. Post. In: De navorscher 64 (1915),
p.126-127.

1915-1916

A.G. van Hamel. E.M. Post en Hirschfeld.
In: Tijdschrift voor Nederlandsche taalen letterkunde 34 (1915/1916),
p.184-210.

1920

M. Basse. Het aandeel der vrouw in de
Nederlandsche letterkunde. 2 dln. Gent
1920-1921. Uitg. v.h. Willems-fonds, nr
157. Dl.1, p.84-88.

1920

S.I. von Wolzogen Kühr. De
Nederlandsche vrouw in de tweede helft
der 18e eeuw. Leiden 1920. P.4, 12, 20,
37, 41, 42, 54, 61, 62, 79, 80, 90, 124,
130, 133, 156, 157, 163-174, 182, 196,
206, 207.

1922

Lya Berger. Les femmes poètes de la
Hollande. Précédé d'un précis de l'histoire
de la littérature hollandaise. Paris 1922.
P.132-135.

1924

C.S. Adama van Scheltema. Elisabeth
Maria Post (1755-1812). In: Orpheus,
apr. 1924, p.31-40.

1925

J. Prinsen J.L. zn. De roman in de 18e
eeuw in West-Europa. Groningen enz.
1925. P.497-498, 525-528.

1925

J. te Winkel. De ontwikkelingsgang der
Nederlandsche letterkunde. 2e dr. 7 dln.
Haarlem 1922-1927. Dl.6 (1925),
p.92-94.
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1925-1926

H.D. B[enjamins]. Oude verdichte
verhalen over Guiana. In: West-Indische
gids 7 (1925/1926), p.17-30 (over
Reinhart: p.17-24).

1928

J. Kloos. Noordwijk in den loop der
eeuwen. Noordwijk 1928. P.137.

1928

J. Prinsen J.L. zn. Handboek tot de
Nederlandsche letterkundige
geschiedenis. 3e dr. 's-Gravenhage 1928.
P.514-519.

1930

Paul van Tieghem. Le préromantisme.
Etudes d'histoire littéraire Européenne.
2 dln. Paris 1924-1930. Dl.2, p.89, 134,
260.

1931

H.A.C. Spoelstra. De invloed van de
Duitsche letterkunde op de
Nederlandsche in de tweede helft van de
18e eeuw. Amsterdam 1931. Diss. A'dam
(G.U.). P.16, 53, 70, 72, 85, 91, 92, 99,
110, 131, 141, 144.

1933

Maarten Langbroek. Liebe und
Freundschaft bei Klopstock und im
niederländischen empfindsamen Roman.
Purmerend 1933. Diss. A'dam (G.U.).
P.149-168, 203-208.

1934

Marie Madeleine Prinsen. De idylle in de
achttiende eeuw in het licht der
aesthetische theorieën. Amsterdam 1934.
Diss. A'dam (G.U.). P.14, 15, 227, 243,
277, 289, 294, 296, 297, 307, 311-316,
322, 323, 329.

1935

R. van Royen. Emmikhuizen-Venendaal.
In: Jaarboekje van ‘Oud-Utrecht’, 1935,
p.125-154 (over Post: p.153-154).

1936

A.H.M. Romein-Verschoor.
Vrouwenspiegel. Een
literair-sociologische studie over de
Nederlandse romanschrijfster. 2e herz.
dr. Amsterdam 1936. P.20-21.
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1943

Catharina Ypes. Petrarca in de
Nederlandse letterkunde. Amsterdam
1943. Diss. A'dam (G.U.). P.255-256.

1947

[H.] K[erkkamp]. Elisabeth Post een
Velps dichteres. In: Arnhemsche courant
6 en 7 mei 1947.

1947

J.L. Walch. Nieuw handboek der
Nederlandsche letterkundige geschiedenis
(tot het einde van de 19de eeuw). 2e herz.
dr. 's Gravenhage 1947. P.547, 563-565.

1950

J.C. Brandt Corstius. Betje Wolff is het
niet alleen. In: De nieuwe taalgids 43
(1950), p.212-221.

1950

Anna Mertens. Vier Nederlandse
dichteressen uit vroeger tijd. [Hadewych,
Suster Bertken, Anna Bijns, Elisabeth
Maria Post.] In: De vriend des huizes.
Geillustreerd maandschrift voor het
christelijk gezin 66 (1950), p.296-299
(over Post: p.298-299).

1951

J.C. Brandt Corstius. Verschijnselen in
onze literatuur aan het einde van de 18de
eeuw, in verband met veranderende
opvattingen omtrent geloof en natuur. In:
De nieuwe taalgids 44 (1951), p.241-253.

1952

K. ter Laan. Letterkundig woordenboek
voor Noord en Zuid. 2e, verm. dr. met
medew. voor België van L. Roelandt.
's-Gravenhage enz. 1952. P.414.

1952

Winkler Prins encyclopaedie. 6e dr. 18
dln. + 2 suppl. dln. Amsterdam enz.
1947-1960. Dl.15 (1952), p.15.

1953

Cassel's Encyclopaedia of literature. Ed.
by S.H. Steinberg. 2 dln. London 1953.
Dl.2, p.1371 (door J.W. W[eevers].).

1953

G. Kamphuis. Inleiding tot: Arnout Drost.
Schetsen en verhalen [...]. Zwolle 1953.
Zw. dr. en herdr., nr.4. P.12, 35, 43.

1954

De Katholieke encyclopaedie. 2e dr. 25
dln. Amsterdam enz. 1949-1955. Dl.20
(1954), k.361.
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±1955

J. Voorhoeve. De Reinhart van Elisabeth
Maria Post of het slechte geweten in
1800. [± 1955]. Scriptie G.U. A'dam.

1955

J.C. Brandt Corstius. Idylle en realiteit.
Het werk van Elisabeth Maria Post in
verband met de ontwikkeling van de
Europese literatuur in de tweede helft van
de achttiende eeuw. Amsterdam [1955].

1955

C.H. van Gendt. Elisabeth Maria Post.
Bij de herdenking van haar geboortedag.
In: Veluws nieuws [Epe] 11 (1955), nr.
1284 (22 nov.).

1955

G. Stuiveling. Een merkwaardige
overgangsfiguur. In: Het boek van nu 8
(1954/1955), p.201-202.

1959

J.C. Brandt Corstius. Geschiedenis van
de Nederlandse literatuur. Utrecht enz.
[1959]. Prisma-boeken, nr. 399.
P.173-174.

1959

Gerard Knuvelder. Handboek tot de
geschiedenis der Nederlandse
letterkunde. 2e, herz. dr. 4 dln.
's-Hertogenbosch 1957-1961. Dl.3
(1959), p.54, 86-88, 89.

1959

H.H.J. de Leeuwe. Schiller auf der
holländischen Bühne. In: Duitse kroniek,
1959, nr.4, p.134-150 (over Post: p.134).

1959

Eugenius Theodorus Waaldijk. Die Rolle
der niederländischen Publizistik bei der
Meinungsbildung hinsichtlich der
Aufhebung der Sklaverei in den
westindischen Kolonien. Münster 1959.
Diss.
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Münster. P.74-75.
1959

Wie kent haar nog? Elisabeth Maria Post,
eens ‘niet onvermaarde vrouw’. In:
Nieuwe Apeldoornse courant, 30 juli
1959.

1960

Paul van Tieghem. Le sentiment de la
nature dans le Préromantisme Européen.
Paris 1960. P.43, 75, 96, 140, 168, 198.

1961

Q.W.J. Daas. De Gezangen van Ossian
in Nederland. Nijmegen 1961 Diss.
Nijmegen. P.66-68. 124.

1962

G.P.M. Knuvelder. Beknopt handboek tot
de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde. 's-Hertogenbosch 1962.
P.383. 384, 385, 396.

1962.

A.N. Paasman. Honderdvijftig jaar
geleden stierf Elisabeth Maria
Overdorp-Post. In: Veluws nieuws [Epe]
18 (1962), nr. 1965 (29 juni).

1963

British Museum. General catalogue of
printed books. Photolithographic edition
to 1955. 263 dln. London 1959-1966.
Dl.193 (1963), k. 747

1963

P.J.A.M. Buijnsters. Tussen twee
werelden. Rhijnvis Feith als dichter van
‘Het graf’. Assen 1963. Diss. Nijmegen.
P.12, 69, 81-83, 91, 93, 183, 203, 294.

1963

Walter Gobbers. Jean-Jacques Rousseau
in Holland. Een onderzoek naar de
invloed van de mens en het werk (ca.
1760 - ca. 1810). Gent 1963. Verh. Kon.
Vl. Ac. voor taal- en letterk., 6e recks, nr.
91. P.136. 155-159, 196-197, 198,
199-200, 202, 321, 322, 323, 327, 396,
407

1963

Oosthoeks encyclopedie. 5e dr. 16 dln.
Utrecht 1959-1966. Dl.12 (1963), p.202.

1964

H. Kerkkamp. Kasteel Biljoen en daar
rondom. Broekerhave-Biljoen Over- en
Nederhagen en Beekhuizen te Velp. Z.p.
1964. Uitg. v.d. Oudheidk. kring
Rheden-Rozendaal. P.105-106, 120.
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1966

J.R. Clifford Kocq van Breugel.
Kastelenboek Provincie Utrecht. Herz.
en uitgebreid door J.D.M. Bardet. Utrecht
1966. P.70.

1970

A.N. Paasman. J.F. Martinet en de
literatuur. In: De nieuwe taalgids 63
(1970), p.1-14 (over Post: p.11-12).

1971

Bert Paasman. De Eper jaren van
Elisabeth Maria Post. In:
Mededelingenblad ‘Ampt Epe’, nr.22 (jan.
1971), p.2-19.

1971

Reinder P. Meijer. Literature of the Low
Countries. A short history of Dutch
literature in the Netherlands and
Belgium. Assen 1971. P.182-183.

1972

Moderne encyclopedie der
wereldliteratuur. 8 dln. Hilversum
1963-.... Dl.7 (1972), p.13 (door A.N.
Paasman).

1972

Bert Paasman. ‘'t Is toch maar om de weg
te gaan’, of de sociale opvattingen in het
werk van E.M. Post. In: Spektator 1
(1971/1972), p.544-552.

1972

Grote Winkler Prins. Encyclopedie in
twintig delen. [7e dr.] Amsterdam enz.
1966-....Dl. 15 (1972), p.624-625 (door
A.M.J. van Buuren).

1973

Willem van den Berg. De ontwikkeling
van de term ‘romantisch’ en zijn
varianten in Nederland tot 1840. Assen
1973. Diss. Utrecht. P.138-144, 149, 154.
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14. Titelpagina van de ‘vrijmoedige’ dichtbundel Gezangen der liefde.
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II. Eind 18e- en begin 19e-eeuwse recensies
Het land, in brieven (1788)
In: Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, 1788 1, p.452-458.
In: Boekzaal der geleerde wereld, 1788 II, p.426-434.
Don Karlos (1789)
In: Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, 1790 I, p.482-488.
In: Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak, 1790 I,
p.433-435.
Voor eenzaamen (1789)
In: Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, 1791 I, p.230-233.
Reinhart, of natuur en godsdienst (1791-1792)
In: Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, 1793 1, p.508-512; 1795 I,
p.135-136.
Mijne kinderlijke traanen (1792)
In: Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, 1794 I, p. 98-99.
Gezangen der liefde (1794)
In: Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, 1794 I, p.603-605.
In: Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak, 1795 I,
p.468-470.
Het waare genot des levens (1796)
In: Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, 1797 1, p.93-96.
In: Boekzaal der geleerde wereld, 1797 I, p.391-397.
In: Nieuwe vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak, 1797
I, p.85-87.
Tafereelen uit het huiselijk leven (1803-1804)
In: Boekzaal der geleerde wereld, 1804 II, p.462-466.
In: Nieuwe vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak, 1804
I, p.222-227.
In: Hedendaagsche vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak,
1805 I, p.273-277.
Gessners Werken (1804)
In: Hedendaagsche vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en smaak,
1805 I, p.504-505.
Frederica Weisz en haare dochters (1806)
In: Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, 1807 I, p.458-460.
Ontwaakte zang-lust (1807)
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In: De recensent, ook der recensenten, 1807, p.322-324.
In: Boekzaal der geleerde wereld, 1807 II, p.36-46.
In: Jaarboeken der wetenschappen en kunsten in het koningrijk Holland, dl. 2
(1810; over 1807) II, p.174-176.
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15. Lakzegel op een brief van de planter H.H. Post aan het Arnhemse genootschap ‘Prodessc Conamur’.
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16. Afbeelding uit Het land van zielsvriendinnen die te zamen begraven willen worden.
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Bijlagen
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Genealogische bijlage 1 A: Kwartierstaat van E.M. Post
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Genealogische bijlage 1 B: Het gezin Post
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Bijlage 2A: Inscriptie Gastenboek Beekhuizen
O Natuur hoe grootsch en streelend
Ligt gy in dit zalig dal!
Bij t gemurmel dezer beekjes,
Bij het klaatren van dien val,
Bij t gezuis der zagte windjes,
Jn de blaad'ren van het bos,
By den glans der milde droppen
Jn het schoon bedaauwde mos,
By het lied der nachtegaalen
Jn het zagt en trillend groen,
Bij het blaauwen gindscher bergen
Die mijn oogen rusten doen,
Ja by alles wat mijn zinnen
Hier zoo zagt betovrend vleit,
Voel ik het geluk des aanzyns;
Met een stille dankbaarheid.
Zalig mensch! wiens nedrig hutje
Jn dit stil en hemels oord
Staat verschoolen; die geen toonen
Dan van vreede en blydschap hoord;
Die, terwyl gewoel en zorgen
Uwe stille wooning vlied,
Bloemen van verborgen vreugde
Voor uw voeten bloeien ziet.
Hoe, hoe zinken de ydle glanzen
Van den rijkdom van - een troon
By de stille eenvouwge luister
O Natuur van al dit schoon!
Streel ai streel altoos het harte
Van al de Eig'naars van dit goed
Door dat rustig zagt genoegen
Dat gy my genieten doet
E M Post
Den 29 April 1791
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Bijlage 2B: Inscriptie Vriendenrolle J.M. Nijhoff
Jeugd en Schoonheid vergaan als een bloem wiens bladeren verwelken;
al de genoegens dezer wereld - vergaan met de vliegende tijdt - wijsheid
en godsvrugt aleen geven waar en duurzaam geluk op deze wereld - ook
voor het jonge vreugdezoekende hart - en maaken ons de overstap in de
wereld der vergelding - daar we alle heenengaan ligt en zalig - Denk altijd
aan deze waarheid lieve Koosje! en word zoo gelukkig - als het hart U toe
wenscht van Uwe vrindin
Sinbolum
het waar geluk vloeit uit geen
geschapen bron
Elisabeth Maria Post
Nu Overdorp
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Lijst van illustraties
1.

Portret van E.M. Post uit
de Reinhart (exempl. in
mijn bezit).
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2.

Doopaantekening van E.M. 22
Post (G.A. Utrecht; inv. nr.
A I 13).

3.

Grafsteen van E.M. Post te 29
Tongeren.

4.

Inscriptie van E.M. Post in 36
de Vriendenrolle van J.M.
Nijhoff (in het bezit van
Dr. H.W. van Tricht te
Ellecom).

5.

Familiewapen van Post
54
(G.A. Utrecht; C 0001/15).

6

Het landhuis
Emminkhuizen (Kon.
Huisarchief; sign. J.B.).

7.

Het dorp Amerongen
63
(Nederlandsche tafereelen;
UB A'dam 201C36).

8.

Portret van Ah. van den
Berg (in mijn bezit).

9.

Titelpagina van de
78
Reinhart, dl. 1 (exempl. in
mijn bezit).

10.

Inscripties van E.M. Post 86
en J.L. Overdorp in het
Gastenboek van het
landgoed Beekhuizen (in
het bezit van mevr. S.W.
Hey-Felix te Amstelveen).

11.

Het dorp Noordwijk
92
volgens De Nederlandsche
stad- en dorp-beschrijver,
dl.7 (exempl. UB A'dam
271C18).

12.

De pastorie te Epe (orig.
foto in het bezit van de

59

69

101
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Stichting Eper
Gemeentewoning te Epe).
13.

Monument van E.M. Post 108
te Epe.

14.

Titelpagina van de
Gezangen der liefde
(exempl. UB A'dam
283C36).

15.

Lakzegel op de brief van 150
H.H. Post aan ‘Prodesse
Conamur’ (G.A. Arnhem:
Prodesse inv. nr. 16).

16.

Afb. van zielsvriendinnen 169
uit Het land (exempl. in
mijn bezit).
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Het merendeel van de foto's is vervaardigd door de heer G.A. de Zeeuw, fotograaf
van de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam; voorts werden opnamen gemaakt
door de fotografen van de gemeentearchieven te Arnhem en Utrecht, en door de
heren J.A.F. Paasman en Ph. Reitsma te Epe.
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