
Een kleine schat in een zinken kist
onbekende brieven en een boerenbedrieger ''nan Bilderdijk

Op woensdag z8 maart zor8 ontving ik een e-mail van de
neerlandica Marianne Meijer-Hezemans. Ze schreef me dat
een jaarclubvriendin van haar, Katrienrje Huyssen van Katten-
dilke, ln het familiearchief een boekje met brieven van \ilillem
Bilderdijk had onrdekt, gericht aan haar mans voorvader Jo-
han \Tillem Huyssen van Katrendtke, en geschreven in het
Latijn en het Nederlands. Het bundeltje bevatte ook een in
de Bilderdijk-studie tot nu toe onbekend gebleven boerenbe-
drieger, die de dichter in r8oz te Brunswijk voor J.\7. Huys-
sen van Kattendijke had getekend. Ten slotte was er ook nog
een handgeschreven brief van Isaic da Costa in opgenomen.
Aangehecht stuurde ze me enkele fotot toe. Haar vraag of ik
hier misschien in geinteresseerd was, beschouwde ik als een
retorische. Per ommegaande stuurde ik haar terug dat ik heel
graag eens naar de brieven zou willen kijken. Nfe maakren een
afspraak op 5 april in Leiden, en om rwaalfuurverschenen Ma,
rianne Meijer-Hezemans en Katrienrje Huyssen van Katten,
dijke op mijn kamer op de universiteit.Terwljlzrjkoffie gingen
drinken, kreeg ik de gelegenheid om scans te maken u{n drrc
bijzondere schat.

De brieven maken deel uit van her archief van de familie
Huyssen van Kattendijke te Den Haag. Het boekje zit in een

r. Het zinken kistje waarin de Bilderdijk,brieven bewaard
worden. Familiearchief F{uyssen van Kattendijke, Den Haag.

zinken kist, waarin rot voor kort bijzondere documenren en
zegels bewaard werden. Hierin berusrte ook het reisverslagvan
\fJ C Huyssen van Kattendijke (1816-1866), zoon vanJohan
rJ7illem, waarvan in zoo4 een editie is verschenen., Die kist
(volgens Katrientje 'iets groter dan formaat koffertje dat men
mee mag nemen in het vliegtuig') is via de oudoom, grootva-
der en vader van haar man Hugo Huyssen van Kattendiyke in
",rjn bezit gekomen. Bij de familie Huyssen van Kattendilke erft
de oudste zoon de tirel baron (de andere zonenzijn ridder en
de dochters jonkvrouw), en het familiearchief, Omdat Hugo
Huyssen van Kattendijke en zijn vrouw het geen ideale siruatie
vinden dat het archiefvan de ene generatie op de andere wordt
overgedragen zonder dat de stukken toegankelijk zijn voor on-
derzoek, verkennen ze thans de mogelijkheid om de collectie
over te dragen aan het Nationaal Archief. Daarbij is de hulp
ingeschakeld van een archivaris.

z. Het zinken kistje geopend, met op de voorgrond het boekje
met de brieven van Bilderdijk. Familiearchief Huyssen van

Kactendijke, Den Haag.

De inhoudvan het boekje

De Bilderdijk-brieven zijn ingeplakt in een boekje van 4,5
bij r9,8 centimeter mec e€n bruin, gemarmerd omslag. Bin-
nenin, op de versozijde van het gemarmerde papier, staat het
familiewapen van Huyssen van Kattendijke, met de spreuk:
'Nec timide, nec tumide' ('Zonder vrees, zonder overmoed').
Hierna volgen twee Latijnse brieven. De eerste is gedateerd
op 3 maart ry98, maar zonder plaats, en is ondertekend door
een zekere Lootwitmaker, over wie verder niets bekend is.

De tweede brief is geschreven door een zekere Villacensis en
gericht aan Jan Huyssen van Katcendijcke. Plaats en datum
ontbreken. tVel

amlcus
besluir zijn brief met de enigszins geheimzinnige woorden:
'Groet hen die gegroet moeten worden en zeg de weledele
heer Bilderdijk dat ik al een tijd zit te wachten op wat hij me
beloofd heeft.'

Vervolgens is in het boekje de onbekende, door Bilderdilk
getekende boerenbedrieger ingeplakt. Daarna volgen dertien
brieven van Bilderdijk aan Johan \X/illem Huyssen van Kat,
tendijke, acht Ladjnse en vijf Nederlandse (de antwoordbrie-
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ven van Bilderdijks leerling zijn vermoedelijk niet bewaard):

r. Latijnse brie[ [Hildesheim], 7 maaft 1799

z. Latijnse brief, Brunswrjk, fi jtni ry99
3. Latijnse brief, Hildesheim, 5 november ry99
4. Ladjnse brief, Hildesheim, 8 november ry99
5. Latijnse brie{, Peine, 3r oktober r8oo
6. Latijnse briefi, [Brunswijk], 6 november r8oo

7. Ladjnse briefi, Peine, ro november r8oo
8. Latijnse brie{, Peine, 16 november r8oo

9. Gedeeltelijk Nederlandse en Engelse brief, Brunswijk,
z8 juni r8oz

ro. Nederlandse briefl, Brunswijk, zo juli r8o3
rr. Nederlandse briefl, Brunswijk, ro augustus r8o3
rz. Nederlandse brief, Brunswijk, rz september r8o3
r3. Nederlandse briefl, Leiden, z6 augustus r8o6

In het convoluut zijn de brieven niet chronologisch opgeno-
men. De volgorde daar is als volgt: t, L, 4, j, 5, 6, 9,8,7, to,
rr, tL, r). Het boekje wordt besloten met een hier en daar wat
moeilijk leesbare briefvan Isadc da Costa, gedateerd re Amsrer-
dam, r4 december r858.

De familie Huyssen yan Kattendijke

OverJohan \Millem baron Huyssen van Kattendijke blijkt re-
latiefweinigbekend te zijn, en ook in de Bilderdijk-studie komt
zijn naam vrijwel niet voor. Hij werd geboren op fi mei ry82
in Middelburg en stamde uit een Zeeuws regentengeslacht.
Zijn v ader w as \Tillem Jacob Huyssen van Kattendijke (r 7 5 8 -

r8z6), die in Leiden Rechten studeerde, en tussen r78r en ry9)
afwisselend schepen en raad van Middelburg was. Daarnaast
was hrj ook de ambachtsheer van de heerlijkheid Kattendijke
op het eiland Zuid-Beveland (die de famllie in t6rzverworven
had) en raad ter Admiraliteit van Zeeland. In r78o trouwde
hij in hec Zeeuwse Tholen mer Carharina Maria Gerardina
Turq (176r-18 z,r). Tweejaar later werd hun zoon Johan \Vil-
lem Huyssen van Kattendijke Q78z-t854) g.bor.n. Hoewel
Willem Jacob pas in r8r4 door \Tillem I in de Nederlandse
adelstand verheven zou worden, was hij een telg uit een oude,
vooraansraande regentenfamilie.' Hij was een trouw aanhan-
ger van de stadhouder \Tillem v en diens voogd, de hertog van
Brunswijk. In de Franse tijdweekhij merzijngezinuit naarhet
Duitse Braunschweig, dat een verzamelplaats van Nederlandse
emigrds was.r Hier trad hil in dienst als kamerheer van prinses
Louise, de dochter van \Tillem v, die getrouwd was met Ka-
rel Georg August erfprins van Brunswijk-rVolffenbtittel. Zljn
zoonJohan \Tillem was vanaf r8oz kamerjonker en sinds r8o6
kamerheer van de hertog van Brunswijk.o

Ook Bilderdijk vestigde zich, zoals bekend, in Brunswijk, in
ry97, nadar hij eerst enige tijd in Engeland had doorgebracht.
Zijn gehefde Katharina Vilhelmina Schweickhardt, die hij in
Londen had ontmoet en hem naar Duitsland volgde, zouzich
eerst in Hildesheim en later in Peine vestigen, op respectieve-
lijk veertig en twintig kilometer afstand. Pas eind rSor gingen
ze in Brunswrjk samenwonen; in r8oz zou Bilderdijk oficieel
vanzijn eerste vrouw scheiden.

In Brunswijk raakte Bilderdijk bekend met enkele vooraan-
scaande Nederlandse families, onder wie de familie Huyssen
van Kactendijke. In de vijfde brief aan Johan \Tillem schrljft hij
dat hij verknocht is geraakt aan de familie, al weten we verder
weinig over hun conracr.5 Op 4 mei 1799 stuurde hij \Milhelni-
na een theeblik ('tea caddy'), dat hij van mevrouw Kattendijke

3. Het rVapen van de Zeeuwse familie Huyssen van Kattendijke.
Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.

als geschenk gekregen had.6 Een klein jaar later, op L9 maart
r8oo, schreef de dichter aan zijn geliefde dat hij haar mer een
onverwacht bezoekje in Hildesheim had willen verrassen, maar
dat 'Mylady' Kattendijke het niet verantwoord had gevonden
dat hij per paard reisde, omdat er verhalen de ronde deden over
'highway robberies committed at broad daylighr'.'

Ook weten we dat mevrouw Van Kattendijke financieel bij-
droeg aan de kostschool van Bilderdijks dochter Louise Sibille.s
Het rneisje verbleef tussen r8oo en r8or in Celle en nadien in
Hannover. Uit dankbaarheid wilde het meisje haar eind r8oo
een nieuwjaarsbriefsturen, vergezeld van een zelfgemaakt ge-

schenk.' Bilderdijk inscrueerde zijn dochter dat zij in de brief
haar weldoenster moest aanspreken met de titel: 'Hoog\flelge-
boren Vrouwe':' Op 7 juni r8oz schreef Bilderdijk een brief
aan Louise, die dan in Utrecht woont, die ht meegaf aan vader
Huyssen van Kattendijke, die kennelijk naar Nederland zou
reizen. Twaalf dagen later blijkt ook mevrouw Kattendijke al-

daar een briefaan Louise te hebben overhandigd."
De latere minister Anton Reinhard Falck maakte tussen

ry99 en r8oo een reis door Duitsland, waar hij kennismaakte
met de verbannen dichter. In een brief aan zijn vader merkte
hij op: 'De lang gewenschte kennis van Bilderdijk heb ik hier
gemiakt, en reEr sterk geculciveerd.' Later herinnerde hij zich:

'Ik achtte mij te dier tijd grootelijks bevoorrecht door het ken-
nis maken rnet Bilderdijk, dien ik te Brunswijk in het huis van
den heer Kattendijke ontmoette."' Bilderdijk op zijn beurt
ontmoette in r8o9 ten huize van de Kattendijkes stadhouder

W'illem v, bij welke gelegenheid de dichter een 'speech' zou
hebben gehouden."

Opvalend is dat Bilderdijk alleen correspondeerde m9t Jo-
han \Tillem en niet met diens vader, \TillemJacob, die slechts

twee jaar jonger was dan hijzelf Dat hing ermee samen dat
Bilderdijktenhuize van de familie lesgaf aan diens zoon. Een
aanduiding van de naam Kattendijke komt regelmatig voor in
boekjes waarin hij zijn lessen noteerde.'a Zoals bekend yoorzag

Bilderdijk gedurende zijn Brunswijkse jaren in zijn levenson-

derhoud rnet het geven van privaatlessen. 'Ik leef tegenwoordig
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4. Portret van Johan \fillem Huyssen van Karrendijke QTgt--
r854). Collectie Brantsen van deZyp Srichting, Ainhem.

heeft langsgebr.acht, zoals hii belooFd had. Hrj had cle hele dag
,1.|< 

ip bed gelegerr,, me t pijn in_ hoofd en borst. nila.raill U.l
sluic de brief aan de 'hooggederde jongeling,met het ou./b..rl_
gen van een heilwens aaniiin o.rders !n de"mededeling d"c hq
op hem gesreld is.

Die vleierij, {i1 glgerwiifeld samenhing mer Bilderdijks fi-
nancidle aflrankeliyklreid van de Famili., ,l.n *. ook ,.lug in
zijn brief van 5 novernbT ry9,). Hoewel hij nret vakanti! is,
bij zijy yroyw in Hildesheirn verbliyft .n g..., nieuws heeft,
schrij.ft de dicl-rter hoezeer hrj. aan j. jong? Kattendijke ver_
knocht is..Her spijr henr dar jiens ,rr.rji. i"n hec Larijn door
zijn afwezigheid vertraging oploopr. Maar zijn brieFheeft ook
nog een andere boodschap. Bildeidijk drukt hem op het hart
zrjn opgegeven leeswerk niet re verwaarlozen en genoeg trjd ce
besreden aan de studie van Ovidius. om t. uoorlior''.fal, nl;
Bilderdijk zou vergeren, rnoest zijn brief ervoor zorgen d"t h.i
ner was alsofhij persoonlijk naasi hem srond.

In de brieven van 8 novemb er ry29 en 3r okrober rgoo zegr
Bilderdiyk weer zijn les a( de eerste keer wegens orrrrcrndigh?-
derr die hij rnondeling belooft roe re Iichren, de tweede f,eer
wegenl, ziekre: hii heeft koorcs en zijn linkerbeen is erg op-
gezwollen, ?3i.: .iii niet ka.n lopen. b,en week larer, ,.rig in
tsrunswijk, lijdr hij nog alrijd aan herzelFde onsemak. ,od"ihii
zijn. leerling verzoekc hem bij gelegenheid ..,i, ,. ko-"n opl
zoeken. Oq.]:,,ngu.1"ber schrilft h"i| ziln leerling vanuit peine
(waarheen Vilhelmina.was verhuisd) dar hrj w'eer *at is op-
g9\nap, maar dat het die ,ra.hr ,*"r, g.rto'r*d heeft, zod'at
hrj bangwas bedolven ce worden o.,d., i"rrrcorr."d. g.bo;;;
:T .o"{yli.g.."de dakpannen en srenen. Op 16 novEmber be_
klaagt hij zich, wederorn vanuir peine, opirienw over zijn fy_
sieke achteruicgang en geesrelijke zwakre;'hij h..ft g.n;; u;
zun Ded en hecgedwongen leven van nietsdoen.

^.Yi, l.l:l 
zijn geen-brieven overgeleverd. De volgende van

Bilderdijk. is gedareerd op r8 juni r8'oz. De jonge HJysserr van
Katrendijke is dan op reis in Londen, nrd"t i-,ii &rsr Bilderdilks
geboorrestad Amsrerdam bezochc heeft. De dichrer haalt .n_
kele herinneringen op aan zijn eigen reis naar Londen.;;;
zln ongezouren mening over Eng_els amuserlenr (.srijf,).ten
jaar larer is Huyssen van KartenJiike kenneliik weer in Am_
sterdam._want Bilderdijk vraagr hem om exemplaar van eerl
pas verschenen dichcbundel van zijn hand mee re nenren (zo
jrli :8.r)i.,t3 augusrus reist hij doo..r-"", parijs, waar h4 J.,-,
brief van Bilderdrjk onrvangt. Fioewel de dichter cr, voor zover
we weren, zelf nooit geweeir is, doec hij het voorkomen alsof
hij alle bezienswaardigheden.van de ,r"j -., eigen ogen heeft
gezien. Verder klaagt Bilderdijk over het ondralglilk"here zo_
me rweer en de ongezonde atmosfee r.

. De brief van ro augustus rgo3 bevat tw€e voor de Bilder_
dijk-srudie nieuwe gegevens. Bilderdijk schrijft dat hij van de'Heer Lampsins'_een anodine rycklaie uoor ri;n .kleine' 

(ver_
moedelijk zijn dochrertje Wilhelmin, Ir.n.) ,o.g.rond.n
had gekregen. Dar was een kralenketcing, waarvan men ren
onrechte 

-geloofde dat die de gevaren u*rri., cloorkomen van
melkcanden verminderde. Of"Bllderdrjk de kerring gebruikte,
is onbekend. Nieuw is ook dar hij 1,., ,'so3 n"odg.E;orj.oi;
Brunswijt van woning moesr wisselen, nadar hiii ,o"1, f;t h.t
verwoordde, verjaagd was door.een -foodschen Aofafge,ri' uit
Hannover-, die de woning aan hem had onderverh.r,id. \tri.
die hofagent was_en war.ii, uoorg.u"llen, weten we nier.
. 9p u september r8or, Katren"diike is dan weer in Neder:-
land, vraagr Bilderdiik ofhij een manuscripr voorhem wil mee_
nemen van zijn overleden vader, dar bii ziin broer berust.

Bilderdijks. Iaarste brief is van drie jaar larer, z6 augustus
r8o6, en geschreven vanuir Leiden, waar Bilderdijk eindinaart

mer moeire van 't geen 't onderwijs t welk ik in verschillende
wecenschappel. geeve, my^opleeuerr,' schreef hij in deze tijd.,,
Doorgaans ga f hi zo'n vijftig le ssen pe1 w9ek, u* -""nd.j tot
en rner zaterdag. Tor novembe r. 1799 had hij zeven leerlirigen,
daarna nam her aanral roe tor elf in januari.'" H ij beweerdeiar
hij twaalf of derrien lessen per dag gafi overuJd.krr.rd., -._rafysica, wis- en scerrenkuni., 

^.id"rijkrkrrnde, 
ceken-, s.hil-

der- en bouwkunst, naruur-,_sta-atr- .n borg.rr..ht, g.r.lri.-
denis, Griekse en Romeinse Oudheid, ord. !. moderie ralen
en lerterkunde.'7 Korrom, zoals Bilderdijk srelde: .in omni re
scibili' (in alles wat er te weren vaic). r Naar eigen zeggen gaf
li.:1." lessen perweek-ren huize van de Katten"dgt .riiyon?r,
\X/illem 1".".:{: J.ttj,.ifgaande op de brieven ,rooi^lf^tiin.io
rnoest hij van Bilderdijk onder meer Ovidius lezen. Daris ver_
moedelijk de reden dat Bilderdijk zijn brieven aan Johan $/il_
lem aanvankelijk in her Latijn schreefi en her ligt voor de hand
dat de (niet overgeleverde) antwoordbrieven ir dezelfde raal
gesteld waren.

De inhoud van de brievcn

De inhoud van de derrien brieven is niec opzienbarend. Bilder_
drjk komt erin naar voren zoals we hem uii zijn andere .p*;i,
kennen:.geleerd, maar ook klagend over zijn gezondheid. S/el
bieden de brieven een inkijkje in zijn rol als 

-privaacdocenr 
in

Brunswijk, waarover we nier zo goed zijn ingelichr. Her is aar-
d ig om re zien dac Bilderdijk een vriendschappe Iiyke relatie rnet
de jonge Huyssen van Kariendilke onderhiJli. rit.*.1 Bilder_
dijk zijn leraar was, voelde hij een soorr vaderhjke genegenhe id
voor hem, en probeerde hij zijn studielurc r. ,ri.nrrler.rr.

In de eersre brief aan zrjn ieerling van 7 maarr 1799 verolv
schuldigr Bilderdijk zich jar d" I.r"u.ru.it. fii belooft dat als

l,-", 
r,ont n schade zal ondervinden van Bilderdrjks afzegging.

lrt; 
da,t op een andere dag graag met een dubbele of a.i.a.i6'U.i.

les zal compense ren. De volgende is van rg jrrni van dar jaar en
Devat wederorn een excuus, dirmaal omdar hij een boek nier
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was gearriveerd. Uit een ander schrijven, van Vilhelmina aan
haar man, weren we dat de jonge Van Kattendijke - toen Bil-
derdijk nog onderwegwas - al twee keer bij haar langsgekomen
was om ce horen of er al bericht van hem was," Diaiuit kun,
nen we afleiden dat Johan Willem ook op Bilderdijk gesteld
was. Nu hti zich in Leiden gevesdgd had en zijn vrouw en kin-
deren zich eindelijk bij hem hadden gevoegd, was het tijd om
zijn leerling en diens familie re bedanken voor alles wat ze voor
hem gedaan hadden.

Hoe het verder ging

Vanaf dat momenr komt de naam Huyssen van Kattendijke
in Bilderdijks correspondentie niet meer voor. Johan \X/illem
zou met succes carridre in de Nederlandse politiek maken. Tot
r8zo_was hij kamerheer van de hertog van Brunswijk. Daarna
trad hij in dienst van Oranje, als secreraris van het Kabiner des
Konings (t84-r829) onder \Tillem r en nadien als hofmaar,
schalk (r829-1847) onder \Tillem r en \Tillem rr. Op 6 okto-
ber r84r benoemde \Tillem rr hem tot inrerim minister van
Buitenlandse Zaken, als opvolger van Johan Gijsbert Verstolk
van Soelen, die met zljn gezondheid sukkelde. Hoewel Huys,
sen van Kattendijke ervan uitging dat hij dit slechts drie maan-
den hoefde te doen, vervulde h\j deze functie twee jaar, tot z r

september r 843. Daarna kreeg hij van \Tillem rr, uir dankbaar-
heid, de eretitel'minister van sraar'. Tussen fi44 en 1849 was
hij lid van de Eersre Kamer. In die hoedanigheid sremde hij
v66r Thorbeckes grondwetswijzigingvan r848." Her was maar
goed dat Bilderdijk toen al zevenrien jaar dood was, wanr dat
zou hem een gruwel geweest zijn.

Johan Willem had ook belangstelling voor de schone kun-
sten, zoals blijkt uit zijn lidmaatschap van de Maatschappij
voor Natuur- en Letterkunde Diligentia in Den Haag (be-
noemd r8zr), van her bestuur van de Haagsche Teeken-Aca-
demie (de lacere Academie van Beeldende Kunsten) (benoemd
r839), van Arti et Amicitiae re Amsterdam (benoemd r84r)
en van de Archeologische Maatschappij te Athene (benoemd
r84z).'r Johan \Tillem Huyssen van Kattendijke overleed te
Parijs op rz mei 1854, vier dagen voo r zijn 72"'verjaardag.

Hebben de Brunswijkse leraar en zljn leerling elkaar nog
e€ns teruggezien? \7e weten her niet. Een gedicht heeft Bilder-
dilk voor zover bekend nooit voor hem gLschreven. \flar wel
vasrsraat, is dat Huyssen van Kattendijke de dichter akijd is
blijven bewonderen, al zal htj het in politiek en religieus op-
zicht niet met de reacrionaire Bilderdijk eens zijn-geweeit.
Toen na diens dood de Geschiedenis des uader/ands (r 83 z-r 8 5 3)
verscheen, stond Johan \Tillems naam vermeld in de lijst van
intekenaren. Het was niet het enige werk van Bilde rdijk-dat hij
aanschafte. Toen na zijn dood zijn boekencollectie door Van
Srockum in Den Haaggeveildwerd, bleekhij alle dichtbundels
en prozawerken van Bilderdijk in zijn bezit te hebben..,

Editie van de brieven

De cranscriptie van en de annotaties bij Bilderdijks brieven
die niec her Larijn berreffen, aangevuld m€r de briefvan Isadc
da Costa, zijn van Marinus ,r*n Hatt.,-. Piet Gerbrandy was
zo vriendelijk de vertaling van de Latijnse brieven en de noten
luerbrJ te l/erzorgen.

RickHonings

Noten

r. Katrien{e Huyssen van Kartendijke-Frank, Met prins Hendrik
naar de Oost. De reis uan I4/J.C. Hu|ssen uan Kattendijke naar
Ne derlands-Indid, r tj 6-r g 8 (Zutphen zoo4).

z. In 16ro was zijn voorvaderJohan Huyssen (566-tea) door Lo-
dewijk xrrr van Frankrijk in de adelstand verheven en ln r6t7
verleende Jacobus I van Engeland hern de titel eques auratus (rid-
der). In r648 werd aan zijn zoonJohannes (t593/+-r6s) door kei-
zer Ferdinand ru bij de Vrede van Munster, waar hrj brj aanwezig
was, de titel 'Bar-on van het Heilige Roomse Rijk,verleend. Mer
dank aan Katrientje Huyssen var.r Katrendijke, die mij deze aan,
vullende informatie toesruurde.

3. Mr. U1 BilderdxJk\ briefaisseling r79s-r297. z dln. Ed.J. Bosch,
H,W. Groenevek & M. van Hattum (Utrecht ryg8) ao7.

4. Mr. tr41 BiLlerdrlk's briefuisseling r7g8-t8o6. Ed. M. van Hattum
(Utrecht zooT) 3t4.

5. Yer gelijk M r. W B i I d e rdtj k's b r i efw i s s e I ing r 79 t -t I o 6, zo -z z, 3 r 4,
5LO.

6. Mr. I4t Bilderd4k\ briefuXseling ry98-rt06,3t4.
7. Mr. I4/. Bilderdq k's briefuisseling r 79t-t8o 6, 4L4, 44L-44j.
8. Mr. 141 Bilderd4k\ briefuisseling t79t-rto6, 527.
9. Mr. W Bilderdzlk\ briefuisseling t798-rto6, 524.

rc. Mr. W. Bilderdqk's briefwisseling r79t-rt06,94.
rr. Mr. W. Bilderdrjk's briefaisseling r79t-tt06,596, 599.
tz. Mr. I'll Bilderdtlk's briefwisseling t798-rto6,4o4.
ry. Mr. W4 Bilderdqk's briefwisseling r79t-rto6, 58t.
14. Mr. W Bilderdqk's briefwisseling r79t-tho6, zo-zz.
r5. R.A. Kollewijn, Bilderdijk Zrjn leuen en zijn werken r (Amsrer-

dam fi9r) 279.

fi. Mr. 141 Bilderdqk\ briefaisseling rTgt-rto6, 4o4,4o8.
r7. 'il(rillem Bilderdilk, De ziekte der geleerden (Amsterdam/t-Gra-

venhage r8o7) Nabericht, zo.

t8. Mr. W Bilderdqk\ briefwisseling t798-rt06,78o.

ry. Mr. W. Bilderdqk's briefaisseling 1798-1806, 5t o.

zo. Het betreft Bilderdijks brndel Otlen en gedichten (r8oo), uitgege-
ven te Amsterdam doorJ.B. Elwe.

zt. Mr. 141 Bilderdrjk\ briefwisseling r798-t806,8t7.
n. hr.tps: / /www.parlement.co m / id/vgo9llsc7lzylj_w_baron_huys-

sen_van_kattendijke, geraadpleegd op z5 juli zor8.
23. Familiearchief Huyssen van KattendijkeJ map r39: Bewijs van

lidmaatschap voor hem van de Maarschappij voor Naruur- en
Letterkunde Diligentia in 's-Gravenhage, r8zr; Diploma voor
hem als lid van de raad van bestuur van de Teeken-Akademie te 's

Gravenhage, r819; Ingekomen briefvanJ.liT. Pieneman betreffen-
de zijn benoeming tot honorair lid van Arti et Amicitiae te Am-
sterdam, r84r; Diploma voor hem van de Archeologische Maat-
schappij te Athene, met geleidebrief van de Nederlandse consul
aldaarJ.T. Travers en concept-antwoord, r842.

24, Algemeen Handekblad, 3o september 1854 (geraadpleegd via
www.delpher.nl).
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rZonder plaats, S maart t798

a Monsieur/ MonsieurJ: Huissen de Kattendycke./ pr faveur'

Nobilissime Domine ! Amice carissime!

Sudavi et alsi, sicut puer Ascanius, post quam lexi [: lst4 11,-

leras quas mihi dedisti. dico tibi gratias pro illis et laudo eriam
curam quam habuisti ne magnus terror me suffocaret: felix
itaque fui, cum non essem alteratus, mihi non opus fuisse re-
mediis proscriptis nam antequam illis usus eram, saepe fuis-
sem in agonias si mihi mentor fuerat ille coacrus fuerat, sicuti
agitur cum infantibus 'i1rm i1o'b rirt'.'mihi diceref.] interim
doleo Dominam matrem tuatr esse aegrotantem saluta istam
Dominam nobilissimam sicuti er venerabilem Dominum pa-
trem cuum, quem congratulor rursus in urbe exoptatissima
Brunswicensi adventum esse posr paucos dies et quidern die
Marcis proximo mihi preposui Illum videre. Sicuti etiam ru o
amicissime, carissime unus, eris de primis quem conor loqui ec

de novo gratias agere pro affectione quam ru mihi praesravisri,
in singulis mihi indica quid agebat, Centurio Eriel. & tota fa-
milia meae Domus, ribi admoneo & precor magna cum preca-
tione ut velles, eos animadvercere nunquam id obliviscar Baro
Pesters et honoranda ejus uxor gratias agir tibi cum Parentibus
tuis pro salutatione & salutant vos omnes mecum. vale & me
amarfe] perge.

Exoptatissimus Tuus Lootwitmaker
Datis te[r]tio die martis Mensis Martis a" t798
Expecta cum redeo epistolam per rorum Graece scripram

[Vertaling:]

\Teledele Heerl Zeer waarde vriend!
Ik begon te zweten en werd warm, zoals de kleine Ascanius,r
nadat ik de brief had gelezen die u mij sruurde. Ik dank u er-
voor en waardeer ook dar u er zorg voor hebt gedragen dat ik
niet door grote schrik van mijn adem beroofd ben: ik heb dus
geluk gehad, hoewel [?] ik ni.t veranderd ben, dat ik de voor-
geschreven middelen niet heb hoeven gebruiken, want voordar
ik ze gebruikr had verkeerde ik vaak in agonie [?]. Indien ik
een mentor had gehad, was hij vaak gedwongen gewee sr - zoals
het vaak met kleine kinderen gaar - regen me te zeggen: drink
het op of drink het niet. Intusien doet het me verdiiit dat Me-
vrouw uw moeder ziek is. Groet die weledele dame, zoals ook
uw eerbiedwaardige Heer vader, die ik ermee gelukwens dar
hij weer in zijn dierbare stad Brunswijk is aangekomen. Ik heb
me voorgenomen hem ov€r €€n paar dagen, en wel aanstaande
dinsdag, te zien. Zoals ook u, allerbeste vriend, dierbare enige,
een van de eersten zrlt zljn die ik probeer te spreken en op-
nieuw te bedanken voor de affeccie die u mij hebt betoond.
Vertel me in her bijzonder hoe hec ging met kapitein Eriel en
de gehele familie v'an mijn huis. Ik"spJo, ,, 

"",i 
en bid u mer

grote bede aan hen te wiilen denken. Baroa Pesters zal dat niet

z. Zonder plaats en datum6

Nobilissimo Domino e r valde venerabili amicoJano Huysio de
Kattendyckio
Epistolae inventae sunt, ut certiores faceremus absentes, si quid
esset, quod eos scire aut nostrorum aut ipsorum inceresset, sunt
et alia epistolarum genera et inrer ea se inveniunr epistolae jo-
cosae, utroque scribendi genere ucas [= uteris] et ira me verro
ad te ut sciam, quid amicus Janus agic superatne an vescirur
auro sic etiam nost€r amicus Bilderdyk. quoniam id unum et
alterum mei valde inrerest, rogo te, ut ru mihi velis id per occa-
sionem tibi dandam [= datam], notum facere; interim vale et
me ama sicuti ego te amo

Ex animo Tuus Villacensis

Saluta Salutandos et dice Nobilissimo Domino Bilderdyck rne
expectare jamdiu quod mihi promisit

[Vertaling:]

Brieven

de

afvan mij te

LO

enz\neetzame
en

Uw zeer gemisre Loorwitmakert
D.d. dinsdag 3 maart ry98

Verwacht wanneer ik terugkeer een brief die geheel in het
Grieks is geschreven

Aan de weledele heer, mijn zeer eerbiedwaardige vriend Jan
Huyssen van Kattendijke
Brieven zijn uitgevonden met als doel dat we afwezigen op de
hoogte konden stellen als er iets zou zijn waarvan her of in ons
of in hun belang is dar ze her weten. Er er zijn ook andere soor-
ten brieven, en daaronder bevinden zich grappige brieven. U
beoefent beide vormen van schrijven , en zo richc ik mij even-
eens tot u om te weten te komen wat mijn vriendJanus doet, en
of hij nog leeft of zich voedr met lucht,T en zo ook onze vriend
Bilderdijk, omdat beide zaken me zeer aan het hart gaan. Ik
verzoek u rnij dat te willen laten weten, wanneer u de gelegen-
heid daartoe gegeven wordt. Intussen gegroer, en houd van mij
zoals ik van u houd.

Van harte, uw Villacensis

Groet hen die gegroet moeten worden en zeg de weledele heer
Bilderdijk dat ik al een tijd zit te wachten op war hij rne beloofd
heeft.

3. [Hildeshei m'1, 7 maart t7 99

Herrn. Herrn Huissen von Kartendijcke Hochwohlgeb zu
Braunschweiso

G[ulielmus]. Bilderdyk Joanni Gulielmo Huissen Sfalu-
teml.P[urimam].D ficit].
Qgod tibi pollicicus sum, hodie horA te rtiA pomeridinA operam
daturum, multa obvenere qua€ impediunc, quorum ur nescius
esses, committere nolui, ne me frustra expectes. Ignoscas ita-
que, obsecro, variis quibus nunc circumdor, negbtiis; unde
quicquid tibi damni obvenerir, lubens alio quoviJdie, duplici
triplicive lectione resarciam. Libellum quem mihi commo-
daveras, gratus gratansque resriruo. Cras, volente Deo, te ipse
compellam, horA solirA. Inrerea temporis fac valeas, Matrem-
que honoratissimam meis verbis safvere jubeas. Dabam Ipsis
Nonis Martiis Anno salutis l,rrlccrc.

[Vertaling:]

V. Bilderdijk groetJan \Tillem Huyssen.
Hoewel ik u beloofd heb dac ik u vandaag om drie uur in de na-
middag zou komen helpen, is er van alles russengekomen wat
mij dit onmogelijk maakt, en ik wilde her nie t op mUn gewe ren

u
dankt u en uw ouders voor

met mij. Vaarwel en laat niet
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hebben dat u daarvan onkundig zouzijn, opdat u niet tever-
geefs op rnij zit te wachten. Heb dus begrip, bid ik u, voor de

verschillende zaken waardoor ik nu in beslag genomen word;
daarom, mocht dit voor u enige schade opleveren, dan zal ik
dat graag op een andere dag naar keuze met een dubbele of
driedubbele les compenseren. Het boek dat u mij had geleend,
zend ik dankbaar en met dank terug. Als God het wil zal ik u
morgen persoonlijk komen bezoeken, op het gebruikelijke uur.
\7ees incussen gezond, en breng aan uw zeer vereerde moeder
nrijn heilwensen over. Ik schreef dit op 7 m 

^rt 
1799.

4. Brunswijk, fi |u.ni ry99

Monsieur,/ MonsieurJ.G. Huissen de Kattendyke / chezfui.

BilderdijkJoanni Gulielmo Huissen ) Kattendyke S.P.D.
Heri, ut abs te discessi ex improviso molestissima febre correp-
tus, cujus vehementioris nimium capicis pectorisque dolores
minima fuere symptomata, Librum tibi (quod constitueram)
nec afFerre nec mittere potui. Hodie tocam diem decubui:
aliqua nunc tandem facta est morbi remissio, qui nisi delu-
dar, vanX spe pastus, cras melius fore auguracur animus verd

Propertianus. Ita quidem velit Optimus Maximusque verum
Arbiter, ne saltem in pejora haec mala abeant! Interea tempo-
ris, cu hujusce aegritudinis nescius ut esses, commitcere nolui.

Vale, vir juvenis ornatissime, aestumatissimos Parences meo
nomine salute imperti, meque, quod facis, ama, tui amantissi-
mum. Dabam Brunsvici, xrv KalendasJulias voccxcrx.

[Vertaling']

Bilderdijk groecJan \Tillem Huyssen van Kattendijke.
Nadat ik gisteren bij u was weggegaan werd ik onverwacht
door zo'n vervelende koorcs overvallen - toen deze op zijnhe-
vigst was waren de pijnen in hoofd en borst nog maar de minste
symptomen - dat ik u het boek (zoals ik van plan was ) niet heb
kunnen brengen ofsturen. Vandaag heb ik de hele dag op bed
gelegen, maar nu is er dan toch enige verlichting van de ziekte
opgetreden, zodat, als ik rnij niec laac misleiden, gevoed door
loze hoop, mijn waarlijk Propertiaanse geest er vertrouwen in
heeft dat het morgen beter zal zijn.'" Moge dit althans de wil

zijn van de Beste en waar-lijk Grootste Rechrer, dat deze ellende
ten minste niec nog erger wordt! Inrussen wilde ik het niet op
mijn geweten hebben dar u onkundig was van deze zlekte.

Vaarwel, hooggeeerde jongeling, en breng uit mijn naan.t
ook mijn heilwens over aan uw zeer gewaardeerde ouders, en
houd - zoals u doet - van mij, die r..r-op n g.rt.ld is. Ik schreef
dit in Brunswrjk, 18 |uni ry99.

5. Hildesheim, 5 novernber 1799

von

G. ). Teisterband, dictus Bilderdijk, J [uveni] C Iarissimo] Joan-
ni Gulielrno Huyssen i Karrerrdyke, S.P.D.
Haud unicA vice, sed jam aliq.,oiies reperirA experientii doctus
quam fhcile in feriis oriique deliciis amicorum obliviscerefr],
paucis hisce lineis te compellere meique admonere conscitui.
Licet enim nihil quod scribam esr, non ramen insuave, vel
injucundurn tibi fore existimabam, hominis tui amantissimi
tuaeque fan.riliae addicdssimi perlegere verba (quarnvis ina-
nia) aliquot, quibus se cibi in 

^.-oii"tt revocar. Vera aurem
haec quidem (ut ingenue dicarn) ar non unica rnihi scribendi
es! causa; altera quippe accedit, quam, cum ex genuini quA in
te feror an-ricitia benevolenciaqlre ortuln crahat, cur prorsus
silentio premerem non video. Sicut enim maximae voluptati
mihi fuit eximia, quA ex aliquo cempore Lacinis litteris incu-
buisti, diligencia, unde haud mediocres fructus percepisse ipse
tibi probd es conscius, ita et nunc vehemencer doleo atque ex-
crucior tam insignes inque dies magis magisque accrescentes

profectus hi.c meX absenciA. intercipi arque sisti. Qgarnvis enim
sedulo Ovidianas lectiones nre quoque absente continuandi
vel reperendi tibi Auctor suasorque exstiterim, vix tamen es!

uc mihi ipse persuadeam eo te consilio gnaviter ac fideliter uti.
Non enim me latet quam exigui saepe lnomenti esse soleanc

praeceptorum monita, quoties absque praesenti ac visibili in-
commodo negligi posse videncur. Ne itaque ea quae proficis-
cens cornmendaveram memoriA tibi prorsus excidant, me nunc
quoque praesenlem adstantemque haec eadem monere, et si

minus Sulmonensem Po6tam, hanc saltem epistolarn tibi in
lectionem praebere puta, quam non [= nunc?] rectd satis intel-
ligere, post Ovidiurn, Ciceronemque cam egregid explicatos,

non certd pudori ribi esset. Gnaviter itaque in id incurnbe, vi-
rumque te praesta, et si qua forle occurrat locutio, quae vide-
atur insolentior, cave ideo animum statim abjicias, sed potius
intende vires, eoque, quo verd polles,ingenii acumine ucere,

ut verum genuinumque sensum assequare, nihilque supersit

quod cibi vel minimam molesciam creet. Qgod si strenut per-

feceris, operam tibi non perditum iri, pro certo compertoque
ribi spondeo. Praelerea fac valeas, juvenis ornatissime meque

ribi commendatissirnum habe , Praestantissimis tuis parentibus
ipse commenda. Dabam Hildesiae Ipsis Nonis Novembribus
MDCCIC.

[Vertaling:]

Sfl van Teisterband, genaamd Bilderdijk, groet de eerwaarde
jongeheer Jan $/illem Huyssen van Kattendijke.
Omdac geregeld herhaalde ervaring - ik heb het dus niet over
€6n keer - me heeft geleerd l-roe gemakkelijk ik in vakanties en
tijdens de genoegens van vrije tijd ik rnijn vrienden vergeet, heb
ik besloten u rnet deze paar regels aan re spreken en aan mij
re herinneren. Hoewel ik niets te schrijven heb, dacht ik dat

Hochwohlseb.

tri.l
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het toch niet onprettig ofonaangenaam voor u zou zijn enkele

woorden (ook al gaan ze nergens over) te lezen van een tnan

die zeer op u gesceld is en verknocht aan uw familie, woorden
waarmee hij zich weer cerugroept in uw geheugen. Maar dit is
voor mij weliswaar de echte reden om u te schrijven, maar (om

hec eerlijk te zeggen) niet de enige; er komt namelijk nog een

cweede bij, waarvan ik niec zie waarorr ik die in absolute stilce

voor mij zou houden, aangezien zrj haar oorsprong vindt in de

ware vriendschap waarmee ik me tot u voel aangetrokken, en
rnijn welwillendheid. \fant zoals de uitzonderlijke zorgvuldig-
heid waarmee u zich sinds enige tijd op de Latijnse letteren hebt
gescort, mij ergveel plezier heeft gedaan - en u beseft terdege
dat dit u geen geringe opbrengst heeft opgeleverd - zo doet het
me nu veel verdriet en pijnigt het me dac de dagelijks meer en
meer groeiende vorderingen door deze afwezigheid van mij
onderbroken en tot staan gebracht worden. tJ7anc hoewel ik u
srimuleer en adviseer de lectuur van Ovidius ook tijdens mijn
afwezigheid met inzet voort ce zetten en ce herhalen, kan ik rnij
er toch nauwelijks van overtuigen dat u deze raad ook ijverig
en getrouw opvolgt. Hec oncgaat me immers niet hoe gering
vaak het gewicht is van verrnaningen door leraren, wanneer
men denkt dat ze in de wind geslagen kunnen worden zonder
dat er direct en zichtbaar ongernak fofi nadeel] uit voortkomt.
Om dus te voorkomen dat u helernaal vergeet wat ik u bij mijn
vercrek op het hart heb gedrukt, moet u zich voorstellen dat
ik ook op dit moment, in eigen persoon naast u staand, deze

zelfde aanwijzingen geef en u misschien niet de dichter uit
Sulmo [= Ovidius] te lezen voorleg, maar dan toch deze brie[,
waarvan het nu zeker beschamend zou zijn als u hern niet hele-
maal correct begrijpt, na de zo uitstekende uicleg van Ovidius
en Cicero. Stort u er dus met ijver op en betoon u een man,
en indien zich misschien een formulering voordoec die min-
der gebruikelijk lijkt, waak er dan dus voor meteen de moed te
verliezen, maar intensiveer juist uw inspanning, en rnaak ge-
bruik van de scherpe intelligentie die werkelijk uw sterke punt
is, om de correcte en echte betekenis te achterhalen, en laat er
niets overblijven wat u zelfs maar het kleinste probleem ople-
vert. Indien u dat energiek voor elkaar krijgt, beloof ik u met
absolute zekerheid dat uw inspanning niet voor niets zal zijn
geweest. Los daarvan wens ik u het beste, hooggederde jonge-
ling, en beschouw mij als aan u toegewijd, en beveel zelf mij
aan bij uw voorcreffelijke ouders. Ik schreef dit in Hildesheim,
5 november 1799.

6. Hildesheim, 8 november 1799

G. ) T. d[ictus]. B. Ornatissimo Viro juveni GJ. Huissenio )
Kattendyke S.P.D.
Nudius quartus cum ad te scriberam, nihil minus cogitave-
ram qualn eventurulTr, ut cibi constituto die defeccurus essem.

Ea autem rerum humanarum est incertitudo, ut quae tibi vel
rnaximd certa atque explorata censes, ea mox interdum fallacia
reperias: id quod cum maximd usu cognovi; quid enim mihi
in vitl sancrius, quid antiquius, quam datam et in n-rinimis
rebus servare fidem? Non est tamen cur dubitem, quin ubi
causam retardationis cognoveris, facto ignoscas. Verum, id
hodie non ago; cum post reditum eA de re coram et pluribus
confabulandi copia fiet. Hoc unicum tantutn volui ne nescius
esses, fire, certo certius, proximo Lunae die, horA solitA, con-
suetam tibi operam daturum. Fac igitur me expectes, juvenum
amicissime, speciminaque tuae diligentiae parata habeas, uc
cardum reditum mihi jure succensere possis, neque tibi a me
Ciceronianum illud responsum obstec: 'Sero non veni, quia

nihil paraturn invenio.' Interea vale, parentesqu€ ac necessa-

rios meis verbis salute imperti. Dabam Hildesiae, vII duum
Novembrium MDCCIC.

[Vercaling:]

\W. van T. gen. B. groet de hooggederde jongeling\7J. Huyssen
van Kattendijke
Toen ik u drie dagen geleden schreef, had ik helemaal niet kun-
nen bedenken dac het zou gebeuren, dat ik op de afgesproken
dag bij u verstek moest laten gaan. Van dien aard is echter de

onzekerheid van de menselijke dingen, dat u kunt ondervin-
den dat iets waarvan u denkt dat het absoluut zeker en onbe-
twijfelbaar is, sorns ineens onwaar blijkt te zijn; en dac is iets
wat ik al heel vaak heb meegemaakt. \Vat is voor rnij in het
leven immers heiliger, belangrijker, dan een gegeven belofte
zelfs in de geringste zaken na te komen? Er is echter geen reden
waaroln ik eraan zou twijfelen dat u begrip zult hebben voor
wat er gebeurd is, wanneer u de oorzaak van mijn vertraging
kenc. Maar dat ga ik vandaag niet doen, omdat er na mijn te-
rugkeer gelegenheid zal zijn daarover persoonlijk en uitvoerig
te praten. Ik wilde slechts dit, dat u goed weet dat ik u, zeker-
der dan zeker, aanstaande maandag op het gebruikeljke uur de
gebruikelijke hulp zal bieden. Ga er dus vanuit dat u me kunr
verwachten, dierbaarste jonge vriend, en houd de bewijsstuk-
ken van uw ijver gereed, opdat u mij mijn late terugkeer terechc
kunt verwijten, en u van mij niet dat antwoord van Cicero te
horen krijgt: 'Ik ben helernaal niet te laat gekornen, want ik tref
hier niecs aan wat klaar is'." Gegroet intussen, en deel uw ou-
ders en naasten mijn heilwens rnedel Ik schreef dit in Hildes-
heim, 8 november 1799.

7. Peine, 3r oktober rSoo

Gulielmus I Teiscerband Joanni Gulielmo Huyssenio a Kac-
tendyke S.P.D.
Si, quod maluissem, coram confabulari daretur, non ego te hoc
epistolii interpellarern, Juvenum ornatissime; verum morbo
impeditus frustraque discessum molitus, cum opinione diutius
hic detinear, velirn nolim, ad calamum recurrendum est, nisi te
omnium quae ad me spectant incertum linquere velim.

Ut primum htrc advenerim gravissima febre correptus, mor-
bum acutissimurn prospiciebam; sed ea rne falsum habuit
opinio. Lenior enim, quat-rquam continua, febriciratio supe-
rioribus paroxysmis (quorum vehementior vis cum variis nec
optirnis symptomatis conjuncta erat) successit: mox aucem om-
nis morbi acies se in unicum punctum concentrasse laevumque
crus occupasse visa est, quod immanem in modum incumuit
omnemque usum rnihi penicus negavit, ut nunc me ne sede
quidem movere queam. Vides igitur, mi amice, redeundi nul-
lam spem esse, quarndiu hic novo incommodo oppressus lec-
to detineor. Paucos tamen dies curationi suffecturos arbicror;
praesertim cum turnor jam in ulcus proripuic. Utut sit, quae
potero faccurum trre crede, ut quam citissime ad te, officiique
munerisque operas redeam. Vale, Juvenum amicissime, -lEstu-
matissimosque Parentes tuos meo nomine salvos esse jube. Da-
barn Peinae, pridie Kalendas Novembres MDCCC.
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[Vertalingl

Villem van Teisterband groet Jan 
'$7'illem Huyssen van Kat-

tendyke
Indien er, wat ik liever had gehad, gelegenheid was geweesr
persoonlijk mer u te praren, zou ik u nier mer dit briefe aan-
klampen, hooggeeerde jongeling. Maar nu ik, door ziekte ver-
hinderd en nadat ik tevergeefs geprobeerd had weg te gaan, lan-
ger dan verwacht hier word vascgehouden, moet ik, of ik her
nu wil of niet, mijn toevlucht nemen tot de pen, tenzij ik u in
het ongewisse zou willen laten ten aanzien van alles war op mij
beuekkingheeft.

Zodra rk hier was aangekomen voorzag ik, door zeer zwa-
re koorts getroffen, een heel hevige ziekte, maar daarin heb ik
me vergist. De koortsigheid die erop volgde viel namelijk wel
mee, al hield ze aan, en gingze gepaard met paroxysmen (de
nogal heftige kracht daarvan werd vergezeld van verschillende,
niet al te beste symptomen). Algauw scheen het front van de
ziekte zich geheel toe te spitsen op ddn punt en beslag te leggen
op mrjn linker onderbeen, dat onrzaglijk opzwol en mij ieder
gebruik ervan onmogelijk maakre, zodat ik nu zelfs nog niet
van mijn stoel kan opstaan.U ziet dus, mijn vriend, dat ik geen
hoop heb te kunnen terugkeren, zolang ik hier door dit nieuwe
ongemak geveld aan mijn bed gekluiscerd ben. Ik denk echter
dat een paar dagen zullen volstaan om beter te worden; vooral
omdat de zwelling reeds tot een zweer is opengebroken. Hoe
het ook zal gaan, ga ervan uit dat ik zal doen wat ik kan om zo
snel mogelijk weer naar u terug te keren, en naar de inspannin-
gen die behoren tot mijn taak en plicht. Gegroet, waarde jon-
geling, en breng uw hooggeschatte ouders mijn heilwens over.
Ikschreefdit in Peine, 3r oktober r8oo.

8. [Brunswijk"], 6 november rSoo

Monsieur de Karrendycke, le fils. am Steinwege.

G. I T.JC.J.G. H. a Katendyke S.P.D.

Qgod heri ad me venisd, dediscessu quem cogitaveram percon-
tatum, vir amicissime, in signum singularis amiciriae id contu-
li, cui ingratum me praeberem, nisi mei nunc status cerriorem
te facerem. Lectionibus heri operam dedi, sed non omnibus, et
aegrd. Tandem horA circiter sextA pomeridianA domum rever-
sus, non tantum vehementiori febre correptus sum, quA adhuc
decumbo, sed et nova cruris infammatio tumorque accessit,
quae omnem spem exeundi sustulit, Tu, nisi molesrum sit,

Juvenum ornatissime, quamprimum vacaverit, alloquio tuo
paulisper me leva! Grarissimum mihi feceris, grariamque, ur
potero, referam. Vale! Dabam summo mane, posrridie Nonas
Novembres MDCCC.

niet alleen door een nog heviger koorts gegrepen, waardoor ik
nog ste-eds hec bed hori -""i is er ook Jei ,ri.rr*. ontsceking
en zw.ellingvan mijn onderbeen bijgekomen, die elke hoop om
naar buiten re- gaan te niet heeft gedaan. Indien het niet lastig
is, hooggeeerde jongeling, kom mij dan een beetje verlichtin[
bieden door.mer me re praten, zodra u er tijd voor hebr. U zulr
me heel dankbaar maken en ik zal u naar beste kunnen bedan-
ken. Gegroetl Ik schreef dit 's morgens heel vroeg, de dag na 5

november r8oo.

9. Peine, ro november r8oo

Monsieur, Monsieur de Kattendycke le 6ls, i Brunsvic./ am
Sreinwese

G. l TeisterbaldJC.J,G. Huissenio ) Kattendyke S.P.D.
Etsi quod scribam nihil est, ramen ne nihil scribam, hoc ip-
sum scribere libet quod nihil esr: quovis enim praerio, desidiae
vel inertiae crimen abs te effugereirarui. De vilerudine mea si
quaeras, est quod mihi gratuler, amicissimeJuvenis; non ramen
usque adeo, ut vel pedum usum receperim, vel in cotum febre
caream. Omnia tamen cum sensim ad sanitatem sese disponere
videantur, quare non laetus hoc omen amplecterer, resiitotae-
que valetudinis gaudia quodammodo prieoccuparem; prae-
sertim cum rectd sperare aegroro inter prima conducat? Certd
sapientis est, quaecunqu€ praesens protulerir hora, boni con-
sulere, praesentique (quod air Horarius) gaudia rapere de die.

Horridissima tempestas hAc nocte cotam hanc urbem con-
cussit: tecta qulppe dejecit, fenestras excussir, suggrundia, ce,

gulas, asseres, lapides, undequaque abrupit, sustulit, dispersit;
nec minimus metus erat ne aedificiorum strage opprimeremur.
Hodie mitiori coelo utimur.

Tu vale, ornatissime Juvenis, meque honoratissimis Paren-
tibus commendare ne gravere, tibi ipse commendatissimum
habel Dabam Peinae rv Idus Novembres MDCCc.

[Vertaling:]

\( van Teisterband groet de eerwaarde jongeheer J.\M Huys-
sen van Kattendijke
Hoewel ik niets te schrijven heb, vind ik het toch, om niet he-
lemaal niets te schrijven, prettig juist dic te schrijven wat niets
is: want ik heb me voorgenomen tegen elke prijs te voorkomen
dat u mij nalatigheid of luiheid zou kunnen verwijten. Vraagt
u naar mijn gezondheid, ik heb reden om mijzelf geluk te wen-
sen, waarde jonge vriend; niet echter in die mate dat ik weer
gebruik kan maken van mijn voe ten ofhelemaal vrij van koorts
ben. Maar nu alles geleidelijk begint te genezen, waarom zou
ik dat voorteken dan niet blij omarmen en de vreugde om het
herstel van mijn gezondheid als het ware al bij voorbaat erva-
ren, zeker omdat bij uitstek het koesteren van terechte hoop
heilzaam is voor een zieke? Zeker typeert het een wijs man om
revreden te zijn met alles wat het huidige uur te bieden heeft, en
vreugde te halen uit de dag die er nu is (zoals Horatius zegt).'r

Een verschrikkelijke storm heeft vannacht deze hele stad
door elkaar geschud; hij wierp namelijk daken los, sloeg ramen
weg, en rukte overal dakgoten, dakpannen, latten en srenen
los, tilde ze op en strooide ze rond; en er bestond geen geringe
vrees dat we bedolven zouden worden door het insrorren van
de gebouwen. Vandaaghebben we milderweer.

\7ees gegroet, hooggeeerde jongeling, weiger niet mij aan te
bevelen bij uw zeer geeerde ouders, en beschouw zelf mij als u

[Vertalingl

\fl van T. groer de eerwaarde jongeheerJ.li/. H. van Katten-
dyke
Dat u gisreren naar mij toe bent gekomen om te informeren
naar het vertrek waarover ik dachi, waarde vriend, heb ik op-
gevac als een teken van uitzonderlijke vriendschap, en het zou
ondankbaar van me zijn als ik u niec op de hoogte hield van
mijn huidige roesrand. Gisteren heb ik me aan -"ijn l.rr.n g.-
wijd, maar niet aan alle, en dan nog mer moeite. toen ik ein-
delijk rond het zesde middaguur tliuis was gekomen, werd ik
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roegewid. Ik schreef dit te Peine, ro november r8oo.

ro. Peine, 16 november r8oo

Monsieur, Monsieur de Kattendycke le fils, I Brunsvic./ am
Steinwese.

G. ) Teisterband JC. Joanni Gulielmo Huissenio a Katrendy-
cke S.P.D.
Akeras jam ad te do litteras, ad priores licet nihil responsi ru-
lerim. Nae, mi Kattendycki, nisi diligentiorem in scribendo re

praestes, nullo modo desidiae, vel quod gravius est, laesae ami-
citiae crimen effugies. Neque me ipsum, nisi valetudinis meae

rationes dbi deberem, manum morbo infirmam conscribendis
epistolis lassaturum fore puta, si semper velut surdo fabulam
narraturus, ne quidem literulam ullam abs te elicerem. Fac ita-
que, sodes, quamprimum longa verbosaque me bees epistola,
quam mihi exoptatissimam fore, pro cerro tibi persuasum ha-
beas! Eo enim ingenio nati sumus, ut si quos diligamus, absen-

tium eorum major semper nos cura tangat et angat, quam quos
oculis praesentes quovisque temporis puncto obvios habere
datur. Et haec vera genuinaque ratio es!, cur amicorum litterae
animum nostrum tam suavi tamque insigni voluptate perfun-
dant, cui vel id ipsum saepissime, quod coram ex eorundem
colloquio percipimus, gaudium cedere deprehenditur.

Ad me verd quod attinet, licet vis morbi tandem fracta vide-
atur, penitus tamen pervicta non est; neque absolvisse curati-
onem dicendus sum, quandiu quod superest mali, extirpatum
non fuerit. Interea temporis autem corpus viresque amisi, men-
tisque summa debilitas corporis defectui accedit, quo diffici-
lius praesentia tolerem, futura prospiciam. Omnia tamen in
meliora versa mihi gratulor, et (nisi me omina fallant) perbrevi
ad consueti muneris obeunda officia recurram. Ita faxit Deus,
rerum omnium summus arbiter ac moderator! Qgantoperd
enim me lecti, inertiae, otiosaequ€ vitae htc taedeat, pigeat,
poeniteatque, non est ut verbis complecti, nedum dignd descri-
bere possim. Tu vale,Juvenum Ornatissime, communia studia
cave negligas; Parentes aestumatissimos honoratissimosque
meis verbis saluta, salvus ipse! Dabam xvr Kalendas Decem-
bres Anno salutis l,toccc. Peina.

[Vertaling:]

\(/. van Teisterband groet de eerwaarde jongeheerJan Willem
Huyssen van Kattendyke
Ik stuur u al een tweede brie{, hoewel ik op mijn vorige geen

antwoord heb gekregen.'Waarlijk, beste Kattendyck, als u niet
zorgvuldiger wordt in het schrijven, zult u op geen enkele ma-
nier het verwijt van luiheid of,, wat erger is, het schenden van
onze vriendschap ontlopen. En denk niet dat ikzelf, als ik u
niet een verklaring schuldig was ten aanzien van mijn ge zond-
heidstoestand, mijn door ziekte verzwakte hand zou uitputten
met het schrijven van brieven, om re kijken of ik - steeds weer
als iemand die een verhaaltje wil vertellen aan een dove - zelfs
maar het kleinste briefe aan u zou weten te ontlokken.'a Maak
me dus, alstublieft, zo snel mogelijk gelukkig met een lange en
woordrijke briefi u kunt er zeker overtuigd vanzijn dat die bij
mij heel welkom zal zijn. Onze aangeboren aard is immers deze,
dat een grotere zorg ons raakt en benauwt wanneer diegenen
op wie we gesteld zijn, afwezigzijn dan wanneer er gelegenheid
is hen aanwezig re zien en, zelfs al is het maar een momentje, in
ons bijzijn re hebben. En dat is de ware en echte reden waarom
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brieven van vrienden onze geest met een zo heerlijk en uitzon-
derlijk genot vervullen, zelfs in die mate dat de vreugde die we
putten uit een persoonlijk gesprek met diezelfde vrienden, zeer
vaak daarvoor onder blijkt te doen.

Maar wat mij aangaar, ook al lijkt de kracht van de ziekte
eindelijk gebroken, toch is ze nogniet helemaal oyerwonnen.
En men kan niet zeggen dat ik helemaal genezen ben, zolang
wat nog van het euvel over is, niet is uitgeroeid. Intussen heb
ik gewicht en kracht verloren, en de lichamelijke achteruitgang
brengt een enorme geestelijke zwakte met zich mee, waardoor
ik met nog meer ongemak het huidige verdraag en de toekomst
voor me zie. Toch ben ik blil met elke verbetering in mijn toe-
stand en zal ik (renzij de voortekenen mij bedriegen) binnen-
kort rerug kunnen snellen om de verplichtingen van mijn ge-

bruikelijke taakweer op mij te n€men. Moge God, de hoogste
rechter en bestuurder van het al,her zo bewerkstelligen. \flant
hoezeer ik genoeg heb van dir bed, deze ledigheid en dit leven

van nietsdoen, hier, hoezeer het me verdriet doet en ik me er
schuldig over voel, kan ik niet in woorden uitdrukken, laat
staan dat ik het zou kunnen beschrijven op een manier die er
recht aan doet. Gegroet, hooggeeerde jonge vriend, waak er-
voor onze gemeenschappelijke studien te verwaarlozen. Groet
uw hooggeachte en gederde ouders uit mijn naam, wees zelfge-
zond! Ik schreef dir 16 november r8oo in Peine.

rr. Brunswijk, z8 juni rSoz

SirJohn Kattendijcke, presently at London./ to the care of Mr.
L. Riviere.'5

HoogVelgeborenHeer!
Ik kan uHrirc. niet uitdrukken hoe aangenaam ik verrast
wierd door de eer van Uwen verplichtenden van den r8" laast-
leden. \Vare t my mooglyk geweest, ik had het houten paard
van Pacolet,'6 onsterfelyker gedachtenisse, dadelyk gezadeld,
om u terstond myne hartelyke vreugd daarover mondeling te
komen betuigen, en u in 't verveelend Londen wat te komen
desennuieeren'7. Ik ben bly, dat uH\x/c. in mijne geboortestad
de voornaamste byzonderheid niet gemist hebt, de oprolling
naamlykvan myn ouden Vriend'8 tezien; en ikverheugmy bij
voorraad, in de houding die ik my verbeeld u te zien maken,
wanneer hy zyne euolutien'e voor u hervatten zal. Mag ik u wel
verzoeken, by die gelegenheid, hem te zeggen, dat ik niet ver-
der dan tot de Elfde scbaheering (inchtsive) bezitte, en dat ik, ik
weet niet door wiens toedoen, de Eerste en Tiende verlorenheb
(zegge de r'en ro'), die ik gaarne op nieuw had, om 't werkjen
volledig te maken.'o Hier mede en met de bezorging van the
second oolurne of Townsend's guid.e to heabb",zal my een aller-
byzonderst genoegen geschieden.

But as you are now in England, surely you will understand
nothing but English, and I shall lose my pains in writing
Dutch. I'm very glad, that you got such a good passage from
Helvoet to Harwich; because I know by experience, what it is,

to be kept on sea several days either by bad winds or by want
of wind, having been trice in that case. Nor am I exceedingly
astonished at your finding the London amusements somewhat
tedious and (as we call it in our tongue) xijf Youwill find the
same every were [sic], even in Bath." But with the utmost ea-

gerness I expect your judgement about the Englisch [sic] theat-
re. I am sure you will have your own opinion and not submitt
to another's, when there is question of such matters: and this
is the only way to be just. Most people however see only with
another's eyes, and in such a manner che most erroneous pre-



possessions are propagated; and when once generally adopted,
rheir reign is as tyrannical as powerfull. Therefore I entreaiyou,
Dear Sir, behave as a true Dutchman, and be upon your guard
against the [doorgehaald 'British'] boastfull and ostentitious
Englishmen and their admirers, who never will show you even
the least trife, without advertising that it is to be enraptured at
fdoorgehaald: 'it'].

Maar het is zoo wel met myn gebrabbel. Verschoon myn
slechten styl en schrift, zoo wel als de niedgheid van inhoud van
dezen briefi, om de zwakheid van mijn hoofd. Ik wenschte U
reeds hier wederom, en intusschen nu en dan een enkel glas van
den Porter dien gy zit te drinken. Doch wat baat my het wen-
schen! Verblyd my onderwyl, dir bid ik, zoo veel mogelyk, met
Uw schryven; waar ik Uw goed, weldenkend, en vriendlievend
hart te mywaart zoo doorstralend in uit zie blinken. \7ees zoo
goed, den Heer Lampzins'1 van myne hoogachting te verzeke-
ren, en (J zelyen altyd overtuigd te houden van de oprechte har-
telykheid, waar me€ ik onveranderbaar ben en steeds zynzal.

Hoog\Telgeboren Heer,
UHoog\felgeb. Gehoorzame Dienaar en ware vriend,
Bilderdijk

Brunswyk den z8'Juny r8oz.

rz. Brunswijk, zo juli r8o3'o

Allerwaardste vriend.
Uwe tijdingen hebben uwe vrienden hier in Brunswijk reeds

hartlijk verheugd. de h' Rividre u schrijvende, wil dat ik een

klein, doch zeer klein billietjen daar by voege. Ik vrees het
briefport te vermeerderen, enzal U derhalve niets melden, dan
dat wy na uwe te rugkomst verlangen. I'Homrne des Charnps"
is eindelyk aangekomen en wacht op U. Maar zoo Gy in Hol-
land de z laatste zangen van dat werkjen door de'Wed. Streek
vertaald'n, voor my bekomen kost (de 2 eersten heeft Mevr. v.

Herseelen'7 my uit Holland medgebracht) het zou my recht
veel plaisir doen. Ieder kent het in Amsterdam, 't is gedrukt by
Gerbrand Roos'8, en alom te bekomen.

Ik heb gezien, dat Elwe in Amsterdam eenige verzen uitgeeft
onder den tytel van Oden en Gedicbten uan Bi.lderdlk, een dun
bundeltjen.'e wilt ge my dat ook med brengen? Immers inte-
resseert het my, recht te weten wat dat zij. Vaarwel, waardste
vriend, verkwik ons dikwijls met uwe brieven, en geloof my
met de innigste verknochtheid,

Geheel den Uwe.
Bilderdijk

Br. den zoJuly r8o3.

en ik wenschte er wel een deel yan op my te nemen. La S" Ge-
nevieve3", waarvan uH\N/c. my schrijft, is het beste gebouw, dat
tot nog in de wareld exsteert, voor ware Architectuur. Alleen is
het_binnenste te veel afgebroken zonder een doorgaand geheel te
maken. Maar men mo et de onderaardscbe kerk zien, om iets treF
fends te zien: dit is een coup dbeil, waar niets byhaalt.,' -Zijtgy
ook in 't Institut National geweesr? -Watzegr gy van Trianon?
van Versailles? van 't oude onregelmatige Fontainebleau? Hebt
ge de waterwerken van Marly;' oplettend bezien? - Vindt ge de
Fagade van de Louvre zoo fraai als men gewoon is te doen? \Veet
ge ook waar de heerlyke stukken van -R ibens enJordaans, :uit de
Oranjezaal, geplaatst en te vinden zijn?, Zoo gy die mocht zien,
6 vergelijk ze dan eens met de vermaarde stukkenvan le Brun,en
de zwarte plafonds van Colpelltn

uH\rc klaagt dan ook over de hitre? zy is hier onverdraag-
lyk, .t ik weet nier. ze ooit zoo hevig beproefd te hebben, zy
was voor een paar dagen tot z7W van Reaumur in de koelste
straten, waar geen zon schijnt. Oordeel, hoe ongezond dit deze
dampige lucht moet maken. - Ik benverlangend naar de Poiisies
de Clotilder. Neem toch niet kwalyk dat ik u om de bagatellen
in myn voorige heb durven lastigvallen! Gy zult toch aan den
Melis Stoket6 denken, niet waar? - In de Algemeene Letterbode
is een Recensie van myn homme de ChampsrT, die Gy absolut
lezen moet als gy in Holland koomt. Zyklaagtbitter dat ik zoo
knorrig geworden ben, en zoo yast hou aan de Orthodoxie.'8
Myn verzen worden niet te min tot den hemel verheven. - Al-
lard heeft we€r iets op de pers van my: 3 deeltjens, waarvan r
thands afgedrukt zijn moet.re

De Heer Lampsins heeft de vriendlykheid gehadmy een ano-
dine necklaclo voor myne kleine" te zenden, wees zoo goed,
bid ik, wanne er gy Zyn nn,c. ziet, hem voor my instantelyk" te
bedanken.

Ik geloof niet, dat ik uH.wc. behoef te melden hoe ik met
deze warmte vaar. Gy weet hoe nade elig zy my altyd is. Ik weet
niet, of ik U reeds gemeld heb dat ik uit myn voorige woning
verjaagd ben geworden door den Joodschen Hofagent uit
Hanover, die ze my onderhuurd heeft, en dat ik thands by Po-
nas op den Damar woon? Zoo is het altyd onrust. Ik ben hier
wat bekrompen, en duur; maar ik had geen keus, zoo hield men
de woningen op geld met de verwachtingwaar in men was van
nog grooter toevloed van Hanoveranen.aa

Zie daar dan eene wel ongeordende en verwarde rescriptie
op45 lJwen aangenamen brief, want andwoord kan het niet
heeten; en de desordefr] die er in heerscht, vloeit uit die van
myn hoofd voort. Ik verlang m€t uHwc. naar September en
October, dir kunt ge licht begrijpen. Intusschen stel ik my zoo
goed ik kan re vreden met de hoop op die koelere en betere da-
gen en verbeeld my u desgelyks een ofandere Fransche scad te
iien ruimenon, en zoo a[ ruimende nader aan 't eind van uw'
tour komen. Hoe blyde zal ik zijn, U weder te zien, thands niet
slechts mijn besten, oudsten, en l7aardsten eldve, maar den
eenigen recht hartlyken vriend, die Brunswyk my oplevert! en

wiens geest of harc nier uermffiicaand is. God beware u altyd,
mijn dierbare vriend, by uw brave gevoelens, en by dat gezond
oordeel, dat ik altyd in ieder regel van uw brieven, zoo wel als

in ieder gesprek wedervinde!
Maar ik moet afbreken. Vermaak u wel op deze in allen op-

zichte hoogstinteressante reis, en ga voort, gelyk gy doet, de

voorwerpen van Natuur en kunst te beoordeelen naar wat zy
zijn, en niet naar den roem dien zy dragen, en dikwijls zeer tbn-
recht bezitten. Betuig uuwceb. Heer Vader mijne respects, en
vergeet niet, dat niemand, waar Gy ook zijt, hartelyker deelen
kan in Uwgenoegens en dan die de eer heeft zich

r3. Brunswijk, ro augustus r8o3

A Monsieur, Monsieur le Baron de Katrendycke Gendlhom-
me de la Chambre de S.A.S. Mgr le Duc regnant de Brunsvic
et de Lunenbourg. &c. &c. &c. prdsentement I fopen gelaten]

Hoog\Telgeboren Heer, zeer waarde Vriend!
uHw'c. vriendlyke briefvan den zrn ll werd my door den Heer
Riviere t morgens in de les behandigd, toen hy's middags aan u
wilde andwoorden, zoo dat ik niet in staat was daar een letcer

by te voegen. Neem dus niet kwalyk dat ik nader gelegenheid
heb moeten afivachten om uHwc. myn hartlyk genoegen over

dft blyk van uw genegen aandenken med te deelen. Het geen

uH\rc. my van Flankyk meldt, verwondert my niet. Het be-

zoeken der kunstwerken in Parys moet u veel bezigheid geven, met de volkomenste te teekenen,
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Hoog\Telgeboren Heer, dierbare Vriend,
UHoogtJ/elgeb. Ootmoedige en DY. dienaar en oprechce

vriend,
Bilderdijk

Brunswyk den ro'' Au$ r8o3.

r4. Brunswijk, rz september r8o3

A Monsieur, Monsieur J.\7.H. de Kattendijcke, Gentilhomn.re
de la Chambre de S.A.S. Mgr. le Duc de Brunsvic et de Lu-
nenbourg, &c. &c. &c. pr€ser-rten.rent ) [doorgehaald: 'Middel-
bourgen Zeelande'] Amsterdam./ sous Couvert fdoorgehaald:
onleesbaar]

Br. in Moffrica,d. tz sept' r8o3.

Hoog\Telgeboren Heer, hoogstwaarde Vriend!
Uwe allervriendlykste, Antirnoffricaansche, en welgedachte
zoo zeer als rvelgeschreven Letteren, die my een uitnemend
en waarlijk onuicdrukkelyk plaisir gedaan hebben, van den
z9 laatstleden , zijnby my wel oncfangen, en ik zou de vryheid
niec gebruiken, om uH w'c. met mijn gekrabbel lascig te vallen,
ware '! niet, dac ik hoopte dac het U in Holland ofZeeland nog
mocht aancreffer-r cen einde by alle Uwe oneindige Goedheden
die ge my bewysr nog eene byzonde re dienst te voegen. Na deze

prolegomena verlangt Ge te weten, waar het om te doen is? en

ik zie in uw goed hart reeds den wensch zich verheffen dat gy er
in staat coe rnoogt zijn. - Wees gerust, myn lieve, en hartlijk ge-

liefde vriend! ik verg u niets, dat rw krachten, 't vermogen van
ttw beurs,of de inspanningvan uw uerstand (dedriefacuheiten,
waardoor wy in deze wareld gecircumscribeerc4T worden) ce

boven zal gaan; en dus ben ik zeker, dat, zoo slechts deze brief
tijdig genoeg in uwe handen koomt, gy mijne bede met der
daad bewilligen zult. - De vraag is alleen, voor my uit Amster-
dam een Manuscript van wylen mijn' Vader me€ te brengen,
het geen nog onder mijn' Broeder berust. Het aolunten is niet
groot: maar zoo er echter tegen vermoeden geen plaats voor
mocht zijn in uw rijtuig, eilievel wees dan zoo goed en recom-
rnandeer hec aan denHeer Larn?sins, die in dat geval immers
wel zoo goed zal zijn, er zich orn uw- en om mijnentwil-beide
van te wiilen chargeeren. Niet wetende, waar Gy in Amscer-
darn zoudt zijn aan te treffen, heb ik mijn'broedeCt niet kun-
nen aar-rwijzen hoe of waar het voor u te bezorgen; maar wees
zoo goed, bid ik, by den Hr. Bilderfu,le, op het Spui, b1 de Heis-
teeg, ten huize uan Bardon, iernand er orn ce zenden, zoo za7

men 't u afeveren. Ik kan u niet zeggen, welk plaisir ge my daar

mede zult doen. Mag ik UH\MelGeb. bidden, myne onderda-
nigste respects aan UwHVG. Heer Vader, Vrouw Moeder,
en aan welgedachten Heer Larnpsins te offereeren. Daar deze

brief geschikc is om ingesloten te worden, durf ik hern niet lan-
ger maken. Ontfang des mijnen harclyker-r groet en hou my in
Uwe dierbare vriendschap op 't ernstigste aanbevolen. Ik blyve,
als steeds, tot den dood coe, onveranderlyk,

Hoog\i7elgeboren Heer', hoogstgeliefde \4'iend,
Uw or-rderdanige Dienaar en hartlyke Vriend,
Bilderdijk.

r5. Leiden, z6 augustus r8o6

HoogtVelgeboren Heer, hooggeeerde vrier-rdl
Schoon mijne zwakheid rny het schryven nog genoegzaarn ver-
biedt, kan ik echter hec tegenwoordig pakec niet naar Bruns-
wijk laten afgaan zonder er een letcertjen aan UHoogwelgeb.
in ce sluiten. Gevoelig voor alle de weldaden en blijken var-r

toegenegenheid, zoo lang en zoo veelvuldigvan lJwe geeerde

familie ontfangen, en door uwe persoonlyke hartlykheid my
alryd dubbel veraangenaamd, reserveer ik my, zoo dra rnijne
krachten het myzullen coelaten, lJwen HWelGeb. HeerVader
en Vrouwe Moeder rnijne erkencenis deswegens in voeglyker
formeoe te betuigen; doch ik hoop van Uwe goedheid, by Hun
Hoog\felgeb. voorloopig rnijnen dank wel ce zullen willen
afleggen, gelyk ik't de eer heb by dezen ten lJu'en aanzien te
doen. Myne oogen schemeren my op dit blad, daar ik sedert
eenige dagen zeer geaccableertto ben ge\veest van de hitte der
Hondsdagen, die n.ry geweldig epuiseert, en ik bid uHrr/c. dit
weinige voor ditmaal ten goede te houden. Ik beveel my in de

aanhoudendhe id van Uwe vereerende vriendschap en goedwil-
ligheid, en teeken rny, rner de oprechtste achting, hartlijkheid,
en verkleefdheid,

Hoog\TelGeboren Heer,
UHoosWelGeboren Ootrnoedise en Gehoorzlrne Dienaar''
Bilderdyk

Leyden, den z6" Au$ r8o6.

r6. Isalc da Costa aan onbekend
Arnsterdam, 14 december r858

Amsterdan-r, r4 Dec. r858.

Hoog$/elgeboren Heer
Ik ben byna beschaarnd, U de vriendelyk ter inzage verstrekte
Deelen eerst nlr te retourneefen. Doch myn zeer bezetce tyd
noodzaakce rny de voortzetting der belangryke lectuur telkens
uit te stellen. Ook kon ik my het genoegen niet r,veigercr.r, het
een en ander te noteeren, dat tot myne speciale studie behoor-
de, t.w. de Geschiedenis der Joden in Spanje. De Schryver is

evenwel op dat gedeelce uiterst onvolledig en veelal onjuist en
eenzydig. Van Uwverplichtend aanbod ten aanzien derverdere
deelen mag ik geen gebruik maken, daar ik onlangs vernam dat
het werk aanwezig is in de Koninklyke Bibliocheek van waar
rny dan ook dezer dagen alle de Deelen verstrekt zyn. Or-rtfang
intusschen voor de vergunde lectuur en hec lange geduld de uit-
drukking myner byzondere erkentlykheid.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om LJw fonleesbaar]
met Mevr. Van Kattendyke rnyne Christelyke groet en heilbe-
de over huis, gezin en werkkring aan te bieden. Laat ook van
my op hec welmeenendsc alle onze vrienden in de fonleesbaar']
van her overdierbare Geloof gegroet zyt-t. Het overlijden varr

z6



Schiethartt' zal wel voor allen een groote droefheid geweesr
zijn, en als een groot gemis gevoeld worden.

Met hoogachtingverblyf ik,
HoogVelGeboren Heer,
Uw dvd'en Br. in Christus onze Hope,
Is. da Costa

Noten

r. parfaueur: door iemands welwillendheid bezorgd.

z. Het Grieks klopt niet. Bedoeld is: z1 ni0r 11 p|ziOr: 'drink het op, of
drink het niet'.

1. Horarirts,Ars poetica 4Bi multa tulitfecitque puer, sudauit et ahit
('als jongen heeft hij al veel doorstaan en gedaan, hij heeft gezweet

en is warm geworden'). De auteur brengt deze woorden in ver-

band met Ascanius, Aeneas' zooninYergrlirs' Aeneis.

4. Nie t als voornaam bekend. Het Latijnse baro betekent'stomme-

rik'.

5. Evenmin als Eriel en Pesters geidentificeerd.
6. Ander handschrift dan van brief r . De verwijzing naar Ascanius is

de enige aanduidingvan bijelkaar behoren.

7. Er staat: auro (met goud) r.p.v. aura (met lucht)' Yergilius, Aeneis

lIlqg: quid puer Ascanius? superatne et uescitur aura? ('En hoe

zit her met de kleine Ascanius? Leeft hij nog en voedt hij zich nog

met lucht [= ademt hrj]?').

8. Bilderdijks absentie van Brunswijk volgt uit het noemen van de

plaatsnaam in het adres. Hij verbleef op die dagin Hildesheim bij
-Wilhelmina.

9. rVat hier en in de brieven 5, 8, 9 en ro is onderstreept, staat in
Frakturschrift.

ro. \Taarschijnlijk verwijst Bilderdijk met enige ironie naar elegie

III.r.35, waar Propertius zijn eigen postume roem voorspelt: l/-
lum post cineres augaror ipse diern ('zelf voorspel ik dat die dag er

gaat komen, na mijn crematie'). Blijkbaar heeft hij met zijn pupil
Propertius gelezen.

rr. Geciteerd door de vijfde-eeuwse auteur Macrobhx, Saturnalia
rI.3.3, in deze vorm' minirne sero ueni, nazn nihil hic paratum ui-

deo.Blijkbaar cireert Bilderdijk uit zijn hoofd.

rz. Bilderdijks verblijf te Brunswijk volgt uit het beknopte adres,

zonder plaatsnaam,

r3. Bilderdijk doelt op Carrnina rrr.8.z7: dona praesentis cape laetus

horae ('pakblij de geschenken van het huidige uur').
r4. Onheldere bijzin; onzekere betekenis van sl en ne quid.em.

r 5. Een luitenant Rividre betaalde maandelijks vier taler voor lessen

in het Frans over de bouwkunst Mr. W1 Bilderdijk's br;efulsseling

r798-t8o6,7ry en94o.
16. In de laat-middeleeuwse ridderroman tr/alentijn ende Oturssonw^s

de tovenaar Pacolet in het bezit van een vliegend houten paard. In
de veilingcatalogi van Bilderdijks boeken komt geen druk van dit
verhaal voor, al zijn er vrij wat verschenen: Villem Kuiper, 'Va-

lentijn ende Oursson', I/oortgang, jaarboek aoor de neerlandistiek

z8 (zoro), Lry-L4s,223. Bilderdijk kende het verhaal (ook?) uit de

Reliques ofancient English poetry Q765) vanThomas Percy (r728-

r8rr), maar in 'Valentine and Ursine' speelt Pacolet geen rol.

Evenmin in Bilderdijks bewerkingtot'Ursijn en Valentijn' (r795):

Mengelpoizij z, rzr-r53 DW r, to4-tLs.Zie ook ArieZryderveld,

De romancepoilzie in Noord.-Nederland uan t78o tot tSjo (Amster-

dam r9r5) ry\-r4rt Ton Geerts,'Twee tekeningen bij Bilderdijks
(Jrzijn en Valentijn': Het Bilderdijk-Museurn ry $998) ry-r4.

r7. Devervelingdoorbreken.
r 8. De uitgever Pieter Johannes Uylenbroek (r 748-1 8os). De beteke-

nis van opro lling niet achterhaald.

r9. Redeneringen.

zo. Uylenbroek gaf vanaf 1788 twintig zg. Schakeeringen van zijn
Kleine Dichterlijke Handschrifen uit, waarin Bilderdijk m.u.v. de

laatste bundel steeds met werk vertegenwoordigd was.
zr. 1he physician's uad.emecum, beinga compendiurn of nosology and

therapeutics, for the use of students (Londen r794) van Joseph
Townsend Q7 39-r8ft). Vgl. Bilderdijks veilingcatalogus-r83 z,

41/422.
zz. 'Vaar Bilderdijk nooit is geweest!
23. Aplonius Jan Cornelis Lampsins (t754-tga), geheimraad en

kamerheer van de koning van Pruisen, aan wie Bilderdijk op 16

juni r8o3 enige regels voor Uylenbriek meegaf.Zie overhemMr.
W Bilderdtjk's briefwisseling ry98-tIo6,714,7tt-7 j4 en 74L-74'
inzake overleg in r8o5 met de voogden van Bilderdijks dochrer
Louise.

24. Deze brief is geschreven op een strookje van 55 x r8o mm,
25. Ondertiteld: oa des Glorgiques Frangoises. Dkwe*van de Abb6

Jacques Delille (r738-r8r1) verscheen in r8oo tegelijk in Basel en
Straatsburg. Najaar r 8oo werd Bilderdijk er door enige Hollandse
dames op geattendeerd,

26. Voeg in r8oz kwamen de zangen r en z van haar De ueldeling,
of de Franse landgezichten uan den abtJaques Delille u;rt, in fio3
gevolgd door de zangen 3 en 4: Frank Trtmpi,Anna Catharina
Brinkman, Wed. uan Streek, (t76o-r828). Een biografsche schets en

bibliografe uan een der uergeten dichteressen uit de achttiende eeuw

(Nijmegen ry87) ryo-ry4.
27. Rachel van Herzeele-Haganaeus (r752-r8r5) was een van Loui'ses

weldoensters. Bilderdrjk droeg zijn vertaling o.d.t. Het Buiten-
leuen (Amsrerdam, Allart, r8o3) op aan haar dochter MariaJo-
hanna Bigot de Villandry-van Herzeele (t777-rgz).Zie Mr. W
Bilderdtlk's briefuisseling t798-r8o6, zo9 en 254.

28. 'Werkzaam yan 1777 tot r8zo. Ten djde van deze briefwas hij ge-

vestigd op de Dam.
29. Deze in r8oo te Amsterdam bil Jean Bernard Elwe Q777-t8ry)

verschenen bundel heeft toch nog een omvang van 48 ongepagi-

neerde bladen (96 pagina'$. De titel was door Elwe bedacht: Mr.
W. Bilderdq k's briefwiss e ling t 79 8-t 8o 6, 682; L I. Monfrls, Willern

Bilderdtl k B i b liograf e (Amstelveen zoo 6) 6 5- 6 6.

3o. Bedoeld zalzijn de Abbaye Ste-Genevidve aan de huidige Rue

Clovis.

3 r. Nochtans is Bilderdijk nooit in Parijs geweest.

3 z. De machinerie die de waterhuishouding van Versailles regelde.

33. Hoe wist hij dat die stukken'heerlijk'waren? Bilderdijk is nooit

in de Oranjezaal in Huis ten Bosch geweest, waaruit ze in t795,

overeenkomstig het recht op krijgsbuit, naar Parijs zijn overge-

bracht.

34. Over Charles Lebrun (t6r9-r69o) en Nodl Coypel Q6z8-t7o7) of
een naamgenoot vernemen we in Bilderdijks geschriften niets.

35. Van de Heilige Clotilde (overl. 545), die haar man Clovis I tot het

chriscendom bracht, zijn geen gedichten bekend.

36. De meest recente editie van diens Rijmkroniek uan Holland.

(tweede helft dertiende eeuw), in t77z verzorgd door Balthazar

Huydecooper (1695-1778): Bilderdijks veilingcatalogus-r832,

ft/t66.
37. Het Buitenleuen (Amxerdam'Johannes Allart, r8o3).

38. Algemeene Konst en Letterbode fiq, 57-67 en 68-75. Bilderdijk

betoont zich wel lichtgeraakt over deze uiterst faire bespreking,

die alleen zegt waar het oP staat: 'Nimmer ontmoette Recensent

een Vertaler ofNavolger die zich zoo zeer bevlytigde om den oor-

spronglyke Schryver, welken hy overbragt, te verlagen en als een

ellendig vernuft te doen voorkomen'. Bilderdijk maakte er name-

lijk veel werk van om Delille en Buffon af te katten en zijn goede

kennis De Luc op te hemelen. De bespreking bevat vrij veel lof, al

worden enkele taalfouten aangewezen en is er kritiek op typisch

Bilderdijkiaanse samenstellingen als'dorpfeestwoeling. Over



Bilderdijks 'Orthodoxie' in deze bespreking niets'

39. De delen 13 van Podzij verschenen in r8o3; in I 8o7 verscheen nog

een vierde deel.

4o. Naar het Griekse 'a(n)' + 'odund': zonder pijn. Het betreft hier

een kwakzalversmiddei om de gevaren bij het doorbreken van de

eerste tanden te verminderen, al voorkomt het kettinkje volgens

de adverteerders ook een reeks andere aandoeningen. De halsket-

ting bestond uit kralen die gedroogde wortel van het giftige bil-

zenkruid bevatten. De prijs was hefst vijf shiiling (een werkmans

weekloon). Of de'uitvinding'ervan aan de arts Paul Chamber-

len (t@5-r7ry) moet worden toegeschreven of niet, zijn naam als

auteur van een essay .uer het 'middel' werd in de advertenties (al

vanaf de vroege achttiende eeuw) genoernd' Of Bilderdijk inder-

daad geloofaan zo'n kettinkje hechtte en het zijn dochtertje heeft

omgedaan, weten we niet. Zie Francis Doherty, 'The anodyne

necklace: a quack remedy and its prcmotion', Medical Historl 34

(t99o) 268-293. Met dank aan Gerard Fontijn.

4r. Bilderdijk had toen twee dochtertjes: Adelheide \Tilhelmina (ro

juni r8or-r7 augustus I8o5) en \Tilhelmina Irene (5 november

t8oz-29 novenrber r8o4).

42. Nadrukkelijk.

4. ByJeanFrangois Ponnaz in de Lange Dammstrasse hoek Oker'

Het vorige adres was Kannegiesserstrasse bij de weduwe Hansen::

Mr. I4/. Bilderdijk\ briefwisseling t798-r806' 6@ en 6$'
44. In r8o3 werd het keurvorstendom door Franse troepen bezet'

45. Beantwoordingvan.

46. Verlaten.

47. Omschreven, bepaald, gedefinieerd.

48. Isaic Bilderdijk i7y-r85t), over wie de oudere broer doorgaans

weinig te spreken was.

49. In gepastebewoordingen.

5o. Overweldigd.

5 r. De onderstreepte gedeelten zijn oplossingen van abbreviaturen'

52. Onbekend.

S juli 18o6: J"t $lrillem Kumpel vraagt
Catharina Rebecca $lroesthoven om hulp

Jaren na het uiteenspatten van zijn vriendschap met Bilder-

diik, benadert Jan \i/illem Kumpel Bilderdijks ex met een

verzoek om hulp. De brief is zonder meer boeiend wegens

stiil en inhoud, maar is ook van belang, omdat die het be-

gin markeert van allerlei machinaties die Kumpel in r8o8

in het Amsterdamse werkhuis zouden brengen, waar hij tot
r8zr zou worden vastgehouden. Door wiens ofwier toedoen?

Daarover nader door-Dini Helmers in haar onderzoek naar

\Toesthoven (zie BM zory) en door Hanneke Ronnes in haar

editie van Kumpels herinneringen (zie hierna). Aldaar over

deze brief op resp. p. I9I en 55. (MvH)

J.\7. Campbell gen. Kumpel aan c.\wo;srffit 
1o,, ,ron

BM B r+-r

'Wel Edel geboren Vrouwe!
Het hart 

"-il ..n klager hebben, dit is een Semeen spreek-

woord, maar laat ons naauwkeuriger spreken' en zeggen: Het
vol hart wil zich door klagt ontlaiten, en de klager zoekt een

geopend oor om tyne klalten te hooren, en een ander hart t
i".ll d..l in zyn lyden n.-.n wil' Tot wie kan ik, in myne

klagten my beter wenden [dan] tot U; wie kan de bronnen
.n".i *yt iyd.t .tt ongeluk beter naspooren- dan Gy, Me-

vroo*i Gy hebt my in gelukkiger dagen gekent, en w€et,

o- ,o.rdrrlt te spreken: d-at de nt)n, dii uw karahter; en hart
het uiterst onregt heef. aangedaan, met aoorbedagt'en raad,

en onder teekenen uan urindschap, ook m7 geruineert heeJt'

en uaArurn toch? ont' dat de Natiur rnlt imiers zoo rnild als

hern ruet het dichtuernt'ogen beschonken had. Gaanwy voorby

[aan] alles wat hy -y gid""tt heeft; de cathalogus is te lang
..r t. "-".t. Maar boven dien kunt Gy myne gevoelens van

eer best regt doen, en uwe geregdgheids ljefde is 'er boven al-

len genegen toe, en gy weet dat myn gedrag nimmer 6-6nige

blaa"m vJrdient heeftl-van Jaren herwaarts' Maar ook ik kan
tot u, in veel gevallen, niet te vergeefsch myn toevlugt nemen:

want Gy heb"t gewis bereidvaardig en waarschynlyk invloed

genoeg om mij vrinden te bezorgen, en boven al verstand

i- d.lootoordeelen *.g t.,tt"g.n, die men tegens my heeft

weten, te doen opryzen. I-^.tirnrtt Tyd tot Tyd, van plaats

tot plaats durfik myn verblyfopgeven' en antwoorden tegens

alle tegenwerpling]en' maar ook wie heeft my ooit iets voor

de vuiit, en wezentlyk een' daad te last gelegt? - Geen Apo-
logi dus waar geen beschuldiger me! eere is' in eene private
UrLf. Cy verlangt ze nier, en My betaamt die op dit pas niet.

bovendien ral ilidie wel moeten maken als ik de geschiedenis

van myn leven geven zal. -
De questien di. in U* g.tnoed opryzen zyn edeler, en maar

,*..' Vr, is Uw onheih .n hoe [rnt gy gered worden? de

eerste vraagt de rede, de andere de goede wil. - Gy ziet_Me-

vrouw datik t karacter van myne vrinden niet vergeet. \Vel-
aan! geven wy voldoend antwoord op beiden. -

Mlin onheil is aan alles werkelyk gebrek te hebben, als

aan de eerste behoeftens des levens. Ja kleding zelfs, terwyl
ik door kleine schulden derven moet, alles wat my, onder
menschen die op den schorts [sic] zien nog eenigsints aanzien
geven kon. ik heb bagatellen van schulden, waardoor hier en

[indsch myn goed staat, dat goed ontbrekend verlies ik alle

Voorko..r, .i rnyn. kennisi (een bron van goud anders-

zints) geeft alleen nu, en dan, en meestal ellendig, een stuk
droog brood. - was ik tamelyk gelogeert, was ik wel gekleed'
myn gebrek zou alhaast geeindigt zijn, en zich zelve in een

vry redelyke situatie herscheppen: en dit geheel gebrek tot een

g.id rorn gebragt bepaalt zich tot min dan een duizend Gul-
len: Hoe gering Mevrouw geconsidereert wat ik zou kunnen
zyn.-' 

Het middel nu om my te redden, is door een voorschot van

die som, doch vermits de goedwilligste niet kan, en de neus

van een man, al is hy de..tlyktt. ge-n onderpand is, moet ik
observeeren dat by menschen, gelyk velen in onze stad zyn,

die om honderd guldens verlies als om niets geven, het niets

zor zyn een aandeel van Eenhonderd gulden in zulk eene

seldlenine te nemen. Tien Menschen ieder voor Honderd

iuld.nr, ilit, de Som, in eene massa in myne hand valt red-

f,.n -y-J. verzekeren my van een bestaan. daarvoor zou ik
p"rr..i.tr eene Obligatie ter waarde van duyze nd guldens, ge-

z8


