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Inleiding
In dit artikel besteed ik aandacht aan enkele biografische aspecten van de
jurist-literator Johannes Petrus Kleijn (1760-1805), met verwijzingen naar
zijn literaire werk. Ze hebben vooral betrekking op zijn verblijf te Zwaluwe
(1782-1793). De gegevens zijn grotendeels aan primaire bronnen ontleend.
In hoofdzaak is gebruik gemaakt van het archief van de Nassause Domeinraad, het rechterlijk en bestuurlijk archief van de schepenbank te Zwaluwe,
het archief van de hervormde gemeente aldaar en Kleijns correspondentie,
die zich thans in de Leidse universiteitsbibliotheek bevindt. Als voornaamste
biografische bron geldt de "Levensbeschrijving" van W. A. Ockerse in De
Recensent, ook der Recensenten (1807), waarop latere biografen en letterkundigen zich hebben gebaseerd. Uit mijn onderzoek blijkt echter dat deze
levensbeschrijving op een aantal plaatsen onjuist is. Terloops worden deze
onjuistheden rechtgezet. Daarnaast is de hoeveelheid nieuwe biografische
gegevens over Kleijn in belangrijke mate toegenomen. Het artikel is chronologisch van opzet. Af en toe moest hiervan afgeweken worden, met name bij
het beschrijven van Kleijns oeuvre.

Jeugd en studietijd
Op 2 september 1753 werd weduwnaar Pieter Kleijn, rentmeester van de
niet onaanzienlijke HolJandse Oranjeheerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe
en van Klein-Waspik en Twintighoeven, voor de tweede maal te Dordrecht
in de echt verbonden met de Dordtse Geertruid Asbeek l Hun eerste zoon
Johannes werd op 2 september 1754 geboren en was reeds overleden voor de
komst van hun tweede: Johannes Petrus Kleijn op 4 juni 1760 2 • Toen deze
negen jaar oud was, verloor hij zijn vader die op 31 augustus 1769 met zijn
rijtuig verongelukte 3. Over de minderjarige jongen werden bij notariële akte
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twee voogden aangesteld, een zwager en een broer van zijn moeder,]acob
van der Eist en] an Asbeek 4• Op 7 oktober 1770 hertrouwde zijn moeder met
Willem van Gent, predikant in de hervormde gemeente van Hooge en Lage
Zwaluwe).
Kleijn werd door hen tot het predikambt bestemd. Nadat hij de Franse
school van 1767 tot 1771 te Dordrecht had doorlopen, leerde Van Gent hem
de beginselen van de Griekse en Latij nse taal 6. Van april 1771 tot in mei 1776
bezocht Kleijn de Latijnse school te Dordrecht? In privé-lessen bracht rector
Petrus van Dorp hem nu reeds grote belangstelling voor en kennis van de
Latijnse dichttechniek bijs. Zijn interesse voor het rijmloze vers dateert dan
ook uit deze tijd. Na deze opleiding onderwees zijn stiefvader hem in de
elementaire beginselen van het Hebreeuws. In 1777 ging hij aan de Utrechtse universiteit theologie studeren. Hiervan moest hij echter twee jaar later
afzien, omdat het predikambt fysiek te veel van hem zou vergen 9 . Vanaf dat
ogenblik legde hij zich toe op de studie van het burgerlijk en kerkelijk recht.
Hij liep onder meer college bij Meinard Tydeman, die niet alleen zijn
leermeester, maar ook zijn vriend werd 1o. Op 6 september 1782 promoveerde hij bij deze hoogleraar op zijn dissertatie De dil/ortio ll .
Te Utrecht wijdde Kleijn zich enerzijds aan zijn studie, anderzijds aan de
avant-gardistische literatuur van die tijd. Hij werd lid van het genootschap
DttlceJ ttnte omnitt MttJtte, waarvan hij in 1782 buitengewoon lid was 12 . Hij
kreeg ook onderricht in de ars poëtica van Hieronymus van Alphen, die
vooral door zijn verhandeling Theorie der Schoone Kumten en WetenJchttppen, grotendeels een vertaling van de theorie van F.]. Riedel, invloed
op jonge dichters uitoefende l3 . Hoezeer Kleijn overigens Van Alphen als
leermeester bewonderde, bleek hij zich niet voetstoots naar diens kritiek te
richten 14 . Binnen de kring van Dtt/ceJ bestond een groepje "keurelingen" of
"genialische vrienden", Willem Carp,]an Hinlopen, Kleijn, Willem Anthonie Ockerse en Sebald F.]. Rau. Zij verzetten zich vooral tegen de zelfgenoegzaamheid van de dichtgenootschappen met hun strakke classicistische regels
en wezen daarentegen op het belang van oorspronkelijkheid. Godsdienst,
vaderland, vriendschap en liefde waren de thema' s van deze Utrechtse kring.
De leden stonden hoofdzakelijk onder invloed van Duitse, Engelse en Franse
preromantici die in de eerste plaats - al dan niet op rijm - de natuur en het
gemoed centraal stelden. Bovengenoemd vijftal kwam zaterdagsavonds bijeen om eigen werk voor te lezen en te bespreken. Kleijn was dan de primus
inter pares: hij was het best op de hoogte van de literaire theorieën én had al
enkele voortbrengselen uitgegeven. Hij had oorspronkelijk en vertaald werk,
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geschreven op negentienjarige leeftijd, gepubliceerd in Tweede Proeve van
Oudheid-, Taal- en Dichtkunde van Dulces. Tevens had hij met Ockerse in
1781 Door Twee Vaderlandsche Vrienden en Eenige Reisfragmenten en
Anecdotes bezorgd!5. In 1782 verscheen bovendien Kleijns Oden en Gedichten. Hij was de eerste in Nederland, aldus Ockerse, die een bundel in de trant
van Klopstock, Alcaeus en Horatius geschreven had 16 . Het werk had als
motto Deo, Patriae et Amicis. De pennevrucht werd goed onthaald!7. Van
Alphen prees zijn discipel wegens zijn rijmloze verzen. Een aant;!.1 gedichten
werd zelfs op muziek gezet door de Utrechtse stadsorganist Frederik Nieuwenhuyzen, van wie Kleijn in de zomer van 1782 dagelijks muziekles kreeg.
Kleijn vervaardigde op zijn beurt van diens adagio's poëzie en introduceerde
hem bij zijn vrienden te Utrecht 18 . Tot dezen behoorde inmiddels eveneens
Jacobus Bellamy, die toen al bekendheid genoot. Hij had Kleijn voor het eerst
in april van dat jaar ontmoet en hem toen nogal "stug" gevonden!9. Spoedig
ontstond evenwel tussen hen een hechte vriendschapsband. Zo schreven ze
elkaar bijna elke morgen een briefje op rijm 20 • Vooral literair-theoretisch
had Kleijn grote invloed op Bellamy.

Moedeloosheid
Nadat Kleijn zijn studie voltooid had, nam hij op 28 september 1782
afscheid van Utrecht. Enkelen van zijn vrienden vergezelden hem per koets
tot Schoonhoven 2l Na zijn terugkeer te Hooge Zwaluwe maakte hij een
moeilijke en depressieve periode van ongeveer één jaar door waarin hij niet
aan dichten toekwam. Een drietal redenen lagen hier in min of meerdere
mate aan ten grondslag: het gemis van zijn vrienden in Utrecht, de dood van
zijn moeder en een onaangename liefdesaffaire.
Kleijn miste in het begin zijn vrienden en studietijd in hoge mate 22 Nog
lang liet hij vrijwel dagelijks de silhouetten van Bellamy, Frans van Gogh en
zichzelf met elkaar in gesprek treden. Eveneens voerde hij - althans aanvankelijk - een drukke correspondentie met zijn beste vrienden, terwijl hij hun
vroeg de wederzijdse kennissen hartelijk te groeten. Op deze wijze hoopte hij
enigszins van hun doen en laten op de hoogte te blijven. Kreeg hij niet
meteen antwoord, dan vreesde hij dat zij hem niet langer als hun vriend
beschouwden. Het lange wachten op hun wederwoord maakte hem ongedurig. Na korte tijd nam deze briefwisseling echter af, omdat de vrienden het
schrijven steeds langer uitstelden of hem helemaal niet meer schreven.
Vanaf 1783 schreef zelfs Bellamy hem nog slechts met langdurige tussenpozen, waardoor Kleijn aan diens vriendschap begon te twijfelen, ofschoon ten
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onrechte. Bellamy verdedigde immers met verve de oorspronkelijkheid van
Kleijns Oden en Gedichten in een "Brief aan Van Alphen" van 28 november
1783, gepubliceerd in de Poëtische Spectator. Dit gebeurde evenwel buiten
medeweten van Kleijn. Deze kreeg wel regelmatig stukjes van BeBamy
onder ogen die onder het pseudoniem Zelandus in het patriottisch weekblad
"Post van den Neder-Rhijn" schreef, dat door Kleijn gelezen werd 2l .
Ook trachtte Kleijn anderszins met zijn vrienden in contact te blijven. Zo
nodigde hij in oktober 1782 N ieuwenhuyzen uit bij herri te komen logeren.
Tot zijn grote teleurstelling nam deze niet eens de moeite hierop te reageren.
Voorts stelde hij Bellamy voor bij hem de kerstvakantie van datzelfde jaar
door te brengen. De Zeeuwse dichter wees de invitatie van de hand, omdat hij
onder meer te zeer tegen de reis naar Hooge Zwaluwe opzag 24 . Kleijn zelf
was ook al eens verzocht voor een verblijf ten huize van Van Alphen 25. In het
voorjaar van 1783 stelde BeBamy hem voor naar Utrecht te komen. Kleijn
greep dit voorstel met. beide handen aan. Eind maart besloot hij zo snel
mogelijk naar Utrecht te reizen: hij wilde al zijn vrienden "zien, spreeken,
(met hen) borrelen, eeten, in (hun) geselschap drinken, maar niet
k(otse)n"26, om die goede, oude Utrechtse tijd nog eens te doen herleven. In
april vertrok hij metterdaad naar Utrecht. Tevens bezocht hij Baarn, waar
zijn vriend Ockerse het predikambt bekleedde 27 . Zijn A lbum A miconmz met
het opschrift "Der Vrienden Heilig" nam hij met zich mee om enige
kennissen de gelegenheid te geven erin te schrijven 28 Met dit kostbaar
kleinood, en een aantal blijde herinneringen rijker, keerde hij hoogstwaarschijnlijk eind mei naar zijn woonplaats terug.
De leegte die hij in zijn hart gevoelde door het gemis der vrienden werd
aanmerkelijk vergroot door de dood van zijn moeder op 8 oktober 1782, kort
na zijn thuiskomst. Zij werd op 12 oktober naar Dordrecht overgebracht om
ter aarde besteld te worden 29 . Het leek alsof hij haar sterven voorvoeld had 'o .
Met zijn stiefvader Van Gent bleef hij alleen in het ouderlijk huis achter. Als
universeel erfgenaam kwam hij in het bezit van aanzienlijke landerijen.
Onmiddellijk na de begrafenis deelde hij BeBamy en Van Alphen het verlies
van zijn moeder mee. Eerstgenoemde troostte hem door onderstaande versregels uit Kleijns eigen werk Oden en Gedichten aan te halen:
Zoudt Gij dan uw sterfuur vrezen,
die door Jezus dood zult leven? 't heeft alleen den naam behouden:
Jezus heeft den dood verwonnen! _'l
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Deze strofe geeft een goede indruk van Kleijns mortuaire poëzie, die hij in
zijn latere bundels iets meer zou gaan beoefenen. Van Alphen zond hem een
stichtende brief, waarin hij de hoop uitsprak, dat zijn ex-leerling op God zou
blijven vertrouwen. Voorts ried hij hem aan toch vooral met dichten door te
gaan 32 . Voor dit schrijven was Kleijn hem erkentelijk. Later dichtte hij
immers: "Eens zelve in rouwe, zongt ge dien troost ons toe"33.
In dezelfde brief gaf Van Alphen Kleijn ook het advies zich een levensgezellin te kiezen om zijn leven een nieuwe inhoud te geven. Kleijn zou hierin
vooralsnog niet slagen. Wel had hij in 1779 een meisje leren kennen, maar
hun verkering raakte vóór 19 juni 1780 uit 34. Zij zocht eind oktober 1782
opnieuw contact met hem. Haar initiatief voor een hernieuwde relatie
streelde zijn eigenliefde. Hij vroeg zich bovendien af, of een liefdesbekentenis van drie jaren her hem feitelijk niet verplichtte zich definitief aan deze
vrouw te binden 3" hoewel ze hem toendertijd niet correct behandeld had 36.
N a een maand lang over een mogelijk huwelijk getwijfeld te hebben besloot
hij niettemin van elk verder contact af te zien, omdat haar karakter sterk van
het zijne verschilde, zij te zinnelijk voor hem bleek en vermoedelijk slechts
door zijn vermogen de eigen positie wilde verbeteren. Over deze liefdesaffaire had hij Bellamy om raad geschreven. Deze adviseerde hem onverbloemd
de betreffende vrouw te mijden, want anders zou zij de "verderf-engel" van
zijn welzijn worden. Ongetwijfeld had deze hele aangelegenheid Kleijn nog
besluitelozer gemaakt dan hij door diverse omstandigheden al was 37 .
Tot het najaar van 1783 veroorzaakte dit alles dat Kleijn niet aan dichten
toekwam. Ook zijn geboorteplaats kon hem in het begin geenszins inspireren. In Hooge Zwaluwe leek hem de tijd trager te verstrijken dan te Utrecht.
Hij vond het een dorp waar "het leven een dood was". Alleen de ontspanning
in de jacht, het lezen en schrijven van brieven aan zijn kennissen bleven hem
over. Toen hij in Gorinchem een jong rijpaard gekocht had, legde hij zich
bovendien op paardrijden toe. Deze verstrooiingen waren voor hem noodzakelijk: het leven zou hem anders ondraaglijk geworden zijn 38 . Zijn aangenaam verlopen bezoek aan Utrecht en Baarn kon zijn dichtader niet ontsluiten. Zo vroeg Ockerse hem toen enige stukjes te schrijven voor Proeven voor
het VerJtand, den Smaak en het Hart, waaraan hij echter geen enkele
bijdrage leverde 39 . Totde herfst van 1783 repte hij trouwens met geen woord
over andermans literatuur, terwijl hij vóór en ná zijn depressieve periode
hiervoor altijd grote belangstelling had getoond.
Hoe onverkwikkelijk hijzelf deze toestand vond, tonen de volgende
versregels aan, waarin hij God om inspiratie bad:
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(...)
geen gezangen
Kan ik den Vader der schepping zingen .. ! Weleer - mijn Schepper! - Geef mij die stonden weêr! Weleer geboodt Gij, dat mij uw Dichters-geest
Ontvlamde; - Daar ontsloot zich 't harte;
De adem vervloeidde me in harmoniën! Dan zong mijn lied van Godsdienst en Vaderland!
Van Liefde en Vriendschap ! - Dan ook verhefte zich
Mijn hart tot U, en mogt u danken,
Dat mij het licht des gezags bestraalde! Mijn Vader! Vader! - Geeft mij dien zegen weêr! Aanschouw, aanschouw mijn stroomenden tranen-vloed!
Verdwijn 0 wolk! - ontsluit u Heem'len!
Dat mijn gebed tot uw Schepper opklim'! -

o God!

vergun mij (...)
Uw zegen! - laat mijn geest dan eind'lijk,
De Eeuwige hoogte met moed bestijgen! _40

In het najaar van 1783 werd zijn gebed verhoord. Geleidelijk werden hem
"die stonden" teruggeven. Hij moest "er weer (tegen) aan". Zijn godsvrucht
herschonk hem de vereiste inspiratie, gemoedsrust en dadendrang tot dichten 41 . Zo vloeiden in korte tijd een dramatisch zangstukje 42 en enige oden uit
zijn pen. Zijn poging echter om een eigen literair-theoretische verhandeling
te schrijven was mislukt. Kleijns interesse voor literatuur en literaire theorie
bleek opnieuw gewekt. Bovendien wilde hij energiek zijn kennis van het
Frans, Engels en Latijn vermeerderen om de buitenlandse en klassieke
literatuur beter te kunnen begrijpen 43 .

Httwelijk
Een omstandigheid die zijn gemoedsrust en hernieuwde belangstelling
voor de letterkunde verder deed toenemen, betrof zijn relatie met Antoinette
Ockerse, de jongere zuster van zijn vriend Willem. Zij was een aantrekkelijke, rijzige vrouw. Sinds het voorjaar van 1778 kende Kleijn haar. Later
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ontmoette hij haar af en toe na de bevestiging van haar oudste broer Willem
als predikant van Baarn en Eemsbrugge op 19 mei 1782. In gezelschap van
Bellamy, Van Gogh en Janus Uyttenhooven bezocht Kleijn hem regelmatig,
tot aan zijn afsruderen 44 . Antoinette woonde in de pastorie, waar ze het
huishouden niet altijd onberispelijk regelde 45 . In april 1783 besloten Kleijn
en Antoinette met elkaar te gaan corresponderen 46 , zonder dat er overigens
in het begin van een serieuze verhouding sprake was. Nog half november
1783 schreef Kleijn namelijk dat hij geen meisje beminde en ook zonder
liefde gelukkig kon worden 4 ? Antoinette onderhield van haar kant trouwens
eveneens schriftelijk contact met Uyttenhooven, tegen wie Kleijn als student
verschillende malen had gezegd, dat zij in zijn ogen "een coquette" was en
bijgevolg niet door hem bemind kon worden 48 . Mede door zijn briefwisseling
met Antoinette is Kleijns mening over haar evenwel positiever geworden.
Hij zag steeds beter in dat hun karakters eender waren: beiden waren ze
godsvruchtig en dichterlijk gelijkgestemd49 . Nog te Baarn schreef ze een
gedichtje dat gepubliceerd werd in de bovengenoemde Proeven voor het
Ventand, den Smaak en het Harpo. Haar broer noemde haar trouwens niet
voor niets "mijne kweekeling in de schole der Fraaije Letteren"51
Vanaf april 1784 was Kleijn vrij regelmatig te gast in Baarn. Van hieruit
maakte hij soms uitstapjes naar Utrecht om zijn oude vrienden te ontmoeten. Zo bezocht hij Bellamy in april en was hij aanwezig bij de promotie van
Rau op 17 mei 52 . Te Baarn leerde hij onderrussen Antoinette van nabij
kennen. Met Willem als chaperon wandelden ze door de dennenbossen van
Soestdijk en de Mareveense slingerbosjes 53 . Omdat Uyttenhooven evenzeer
naar de hand van Antoinette dong, verkeerde Kleijn even in de onzekerheid
aan wie zij het ja-woord zou geven 54 . Begin mei bekenden Kleijn en zijn
toekomstige vrouw echter elkaar hun oprechte liefde, wat Kleijn in het
gedicht, "De Dag der Liefde", vereeuwigde:

Uw lichtstraal daale in vrede,
o Eerste liefde-dag,
Waaröp ik myne Elize,
En, in haar, alles zag!
Toen sprak ik, met Elize,
Van liefde, en van de smart,
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Die my 't gemis van liefde
Zou brengen in myn hart;
En dat ik haar beminde!
En dat Elize alléén
Was 't voorwerp van myn' liefde,
Myn' wenschen en gebeên ....
Toen sprak zy ook van liefde,
En van de stille smart,
Die haar 't gemis van liefde
Zou brengen in heur hart;
En dat zy my beminde! En dat ook ik alléén
Was 't voorwerp van haar' liefde,
Haar' wenschen en gebeên!55
Hij dankte God ontroerd, omdat Deze" 't stil gebed een's Jong'lings" had
verhoord 56 . Over hun warme genegenheid schreef Antoinette ook een gedichtje in het Album Amicorum van haar vriend 57 .
Hun ,verlovingstijd was bijzonder kort: ze gingen al op 21 juni 1784 te
Baarn in ondertrouw. De eerste huwelijksafkondiging vond plaars op 27 juni,
de tweede en de derde op 4 en 11 juli. Op 26 juni liet Kleijn aan de
schepenbank van Hooge Zwaluwe dertig gulden "in de eerste classis", voor
de impost op het trouwen, betalen; persoonlijk voldeed hij voor zichzelf en
zijn aanstaande bruid op die dag te Baarn de somma van zestig gulden,
evenzo in de duurste klasse. Er waren geen huwelijksbeletselen. Op zondag
11 juli 1784 zegende dominee Ockerse te Baarn het huwelijk in van zijn
zuster en zijn vriend 58 . Het jonge paar vestigde zich te Hooge Zwaluwe, waar
sinds oktober 1784 de oorlogsdreiging tussen de Republiek en de Zuidelijke
Nederlanden van de Oostenrijkse keizer Jozef II voelbaar was. Kleijn zou
toen een aantal kostbare bezittingen bij familie te Dordrecht ondergebracht
hebben 59 . De echtverbintenis van Kleijn en zijn eega was goed: hun talloze
gedichten aan elkaar getuigen hiervan. Voor Kleijn en Antoinette waren
liefde en godsvrucht wezenlijke elementen in hun huwelijk, waardoor zij zich
ook in het hiernamaals verenigd zagen 60 . Zij zag hem als haar "behoeder" en
liet zich bij het samenstellen van de bundels door haar echtgenoot leiden. Hij
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beschouwde Antoinette als zijn gelijke, achtte haar hoog 61 en was ervan
overtuigd, dat zij voor hem een inspiratiebron was:
Wen haar zugtjes om mij zweven O! dan beven
Reeds de snaren van mijn lier!
Mijne Elize, al mijn verlangen,
Geeft mijn zangen
Vrolijkheid en lossen zwier. _62
In de dichtbundels noemde Kleijn haar Elize en zij hem Selmar, een naam die
hij aan Klopstock ontleend had 63 . In de loop der jaren gaven zij samen enige
bundels uit, wat tot die tijd een unicum in de Nederlandse letterkunde was. In
1785 schreven zij het eerste deel van KI'ijgrliederen, waaraan ze na de
zomervakantie begonnen waren 64 . De volgende twee delen werden in 1786
voltooid. Terwijl het tweede volumen met een cantate begon, opende het
derde met een hommage aan hun overleden vriend Bellamy65. In 1785
verscheen eveneens van hun hand Oden en Gedichten lI, terwijl in 1792
opnieuw een gemeenschappelijke pennevrucht, Gedichten, gepubliceerd
werd. Deze bundel werd aan hun vriend Van Alphen opgedragen 66 Evenals
Oden en Gedichten van 1782 en 1785 had deze als motto Deo, PCltriae et
A micis. In bovenstaande voortbrengselen kregen inderdaad de godsdienstige
en vaderlandse lyriek, de liefdes- en vriendschapslyriek de meeste aandacht;
in mindere mate het klaaglied en de mortuaire poëzie. Een aantal gedichten
die zij uitgegeven hadden, werden door de componisten C. F. Ruppe en F.
Nieuwenhuyzen op muziek gezet 67 . Kleijn had de gewoonte zijn bijdragen
niet te ondertekenen; zijn vrouw daarentegen voorzag ze van haar voornaam
in Oden en Gedichten en van de initiaal A in Gedichten 68
Uit hun huwelijk werden zeven kinderen geboren. De doopgetuigen
waren alle naaste familieleden en de kinderen werden naar hen genoemd. Op
17 mei stelde Kleijn in een formeel gedrukt briefje, een soort geboortekaartje, zijn vrienden en kennissen op de hoogte van de komst van zijn eerste kind,
Pieter Rudolph. Deze "welgeschapene Zoon"69 vergrootte zijn geluk aanmerkelijk. Hij vertolkte dit nog enkele jaren later:
Zagt is de kalmte, die U de wellust schenkt!
't Geluk nog grooter, wen gij den Eersteling
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Des Huw'lijks, met geheeven armen,
Voor den Almagt'gen ten Offer, opheft!
De naam der Liefde is zalig en zegenrijk!
Nog meer de stem, die stamelend, t'ader zegt!
Zij leert gewigtiger bestemming,
Dan die Welspreekendheid kunstig afschetst.

o Vriend!

welzalig hij, die, vol zekerheid,
't Gelukkig lot der ted're nakoom'lingschap
Vooruitziet; die, op God betrouwend,
Nuttig voor hun en de Waereld voordleeft l70
Kleijn voelde zich verantwoordelijk voor zijn kinderen, voor wie hij een
goede, maar strenge vader was. Hij was er zich terdege van bewust, dat hij in
zijn nakomelingen voort zou leven 7l . Lang na zijn dood zou zijn dochter,
Adelaïde Geertruide, nog over die "zaaJ'ge kindsche tijd" dichten 72 . Ook Van
Gent was een trotse grootvader: hij tekende de namen van zijn kleinkinderen
in het doopboek van de hervormde gemeente van Hooge en Lage Zwaluwe
extra groot op en schreef alleen bij hen in de marge het uur van de geboorte
neer B
In de zomer van 1785 logeerde Kleijn met zijn jonge gezin bij zijn
schoonouders in Vianen. Tegelijkertijd maakte hij van de gelegenheid gebruik om zijn Utrechtse vrienden te bezoeken. Hij bezocht, zonder bericht
vooraf, Hinlopen die van mening was dat Kleijn er gezond, tevreden en
goedgehumeurd uitzag. De belangrijkste reden van zijn uitstapje naar de
domstad betrof evenwel Bellamy. Kleijn wilde hem persoonlijk bedanken
voor de aan hem gerichte brief die Bellamy in de voorrede van diens bundel
Gezangen had laten drukken. Kleijn vond het jammer, dat hij zijn oude
boezemvriend niet aantrof74 Het ging Kleijn thans bijzonder goed, gesterkt
door zijn godsvrucht en zijn huwelijk met een gelijkgeaarde vrouw; zijn
literaire bezigheden tonen dit eens te meer aan. In onderstaande strofe
verwoordde hij hoe bij wijze van spreken het leven hem toelachte:
Zoo hupp'len wij, steeds blij te moê,
De komst der vreugde tegen,
En menig Grijsaart lagcht ons toe,
En geeft ons zijnen zegen.
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Ook is het Vrienden-tal niet klein,
Die ons hun' liefde tocmen;
Hoe zalig is 't, een mensch te zijn,
En onder hen te woonen!75

Grootgrondbezit
De Oranjeheerlijkheid Zwaluwe bestond uit de woonkernen Hooge en
Lage Zwaluwe, de buurtschappen Gaete, Groenendijk, Heikant en een aantal
polders met her en der verspreide boerderijen. Hoewel Hooge Zwaluwe niet
de grootste plaats was, vormde het "beste" van dit dorp het politiek-juridische en religieuze middelpunt. De baljuw, de secretaris, de rentmeester van
de Nassause Domeinraad en verscheidene katholieke en protestante notabelen woonden er. Voorts stonden er het rechthuis, de hervormde hoofdkerk,
de predikantenwoning en de dorpsschooj76
Na de dood van zijn moeder was Kleijn in het bezit gekomen van een
herenhuis dat eveneens in het "beste" gesitueerd was. Twee grote tuinen
lagen erachter en een zijtuin ernaast. Op het erf stond een wagenhuis, terwijl
aan de overkant van de straat een bijbehorend weiland lag. Een marmeren
trap gaf toegang tot de woning n . Bovendien was hij de eigenaar van de
hofstede "Lusthout" geworden, die even buiten Hooge Zwaluwe gelegen
was. Op zijn aaneengesloten buitengoed, drieëndertig hectaren groot, bevonden zich de hoeve met oprijlaan, een "speelhuisje", enige pachterijen; tevens
lagen er enige wielen en aangelegde visvijvers. Soms moest Kleijn er jagen of
laten jagen op vossen en otters 7S . Hij had daarnaast omtrent achtenveertig
hectaren in Hooge en Lage Zwaluwe en om en nabij negen hectaren te
Zevenbergen geërfd. Zijn landerijen bestonden uit bossen, riet-, zaai- en
hoofdzakelijk weiland 79 .
Het agrarisch bedrijf schonk hem grote voldoening. Evenals andere
gegoede burgers en grootgrondbezitters wilde hij de landbouw door middel
van nieuwe methodes op een hoger plan brengen so . Om een groter rendement uit zijn landgoed te halen, probeerde hij de voorschriften van de
Maatschappij van den Landbouw toe te passen bij het aan- en bebouwen van
zijn akkers, weiden en bossen s1 . De Maatschappij propageerde vooral de
rijenteelt en het inenten van vee tegen de runderpest, terwijl de boeren deze
nieuwigheden met wantrouwen bekeken s2 . Als preromanticus had Kleijn
grote achting en waardering voor de boerenstand. In zijn gedicht "De
Vergenoegde Boer" gaf hij uiting aan zij n bewondering voor de werklust van
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de boer die van de vroege morgen tOt de late avond op het land zijn dagelijks
brood verdiende 83 . Zij blijkt tevens uit zijn ode "De Hollandsche Landbouw"
die als volgt begint:
Ik zing, als Landsman, 's Landsman eer!
Het voorwerp mijner liefste zorgen,
Mijn' wellust in den vroegen frissen morgen,
Des avonds mijnen wensch, wanneer ik huiswaard keer'!
Oogste ooit een Vorst, van overheerde Landen
Zoo blijde een schoof, als hij van d'arbeid zijner handen,
Hij, die, door vlijt alleen, een nieuwe waereld schiep,
En, uit het stof, den Dood, ten Leven, riep!
In het koele woud der hooge Abeelen,
Terwijl, aan mijnen vliet, de kalme rust
Mij 't zweet van 't brandend voorhoofd kust,
Zal ik van u een Landlied kweelen.
'k Zing uwen arbeid - en mijn stof
Is ruim genoeg voor d' allergrootsten lof 84 .
Als grootgrondbezitter verkreeg hij zijn inkomsten onder meer door het
verpachten van riet-, wei-, zaai- en hooiland en door de verkoop van diverse
houtsoorten, klaver, gerst en tarwe8 5. Daarentegen moest hij minstens
twintig procent van de nettopachtwaarde als grondbelasting betalen. Andere
kosten als waterschapslasten, molengeld en dijkomslagen kwamen daar nog
boven Op86
Na Kleijns huwelijk was het leven op het buitengoed hem steeds aangenamer geworden. Bovendien deden zijn kinderen zijn geluk verder toenemen. De volgende strofes uit "Aan mijne landhoeve" tonen dat duidelijk aan:
Bemin'lijk Lttsthottt! Vriend mijner Jong'lingschap!
Bij meerder Jaaren, ook nog deelgenoot
Mijn's harte, wen de gulle vreugde
Mij aan den arm van Elize toelagcht!
't Is zalig, Broeders! wen men den voetstap zet
Op eigen bodem! als gij de schaduwen
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Uw's eigen Olmbooms kunt genieten,
En op uw Vaderlijk erfdeel rusten!
Mij spijst het vischje, dat ik, met eigen hand,
In vijvers opsloot; Fris en verkoelend is
De teug, der altoos klaare welle,
Die 'k, ter verkwikking, mij zelven opdolf.
Wen 's morgens ons de nachtegaal welkom heet,
En 's avonds, met ons, 't maanlicht ten gids verkiest,
Dan wenschtet Ge U geen beter Eden,
Meer dan een Vorst met uw lot te vreden!
Meer dan een' akker, meer dan een koele bron! De goede Schepper schenkt mij zijn' Zegen ruim! 'k heb meer, dan alles! - Ziet! hoe dart'len
Om mij de Lieflingen mijner liefde! _87
Schepena1l1bt

Zijn grootgrondbezit bezorgde Kleijn een belangrijke positie te Zwaluwe. Christiaan Hendrik van der Hoek, de Zwaluwse baljuw, stelde dan ook op
12 maart 1783 Kleijn voor als lid van de schepenbank 88 . Elk jaar moest Van
der Hoek bij de Nassause Domeinraad een lijst met namen indienen voor de
samenstelling van het Zwaluwse college. De Nassause Domeinraad bestuurde de heerlijkheden en andere bezittingen van de prins van Oranje en had
zijn zetel in 's-Gravenhage. De Zwaluwse bestuursinstantie telde negen
schepenen, vijf uit Hooge Zwaluwe en vier uit Lage Zwaluwe8 9 . Als eigenerfde was Kleijn voor Van der Hoek als kandidaat aantrekkelijk. In zijn
wedijver om de plaatselijke heerschappij met de rentmeester van de Nassause Domeinraad, Horatius Leendert Lauta van Aijsma, wilde de baljuw namelijk het aantal pachters van de prins in de schepenbank zoveel mogelijk
beperken, terwijl Lauta van Aijsma hen juist wegens hun afhankelijke positie
verkoos 90 De bekwame rentmeester, die tevens president-schepen was,
steunde daarom Kleijns kandidatuur niet, temeer daar deze "bij de Gemeente
in de grootste Veragting" was wegens "de grove en meenigvuldige Schanduleuse Divergen", die zijn vader tijdens zijn rentambt begaan had. Volgens
Lauta van Aijsma had zijn vader, Pieter Kleijn, in minder dan negen jaar tijds
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ruim /80.000,-- "overgegaart" die hij zijn zoon,Johannes Petrus, had nagelaten, "die er thans den grooten heer mee speelt"91 Inderdaad had Pieter
Kleijn meer aan zijn eigen welvaren gedacht dan aan dat van de Zwaluwse
heerlijkheid. Volgens Lauta van Aijsma was Kleijn bovendien te jong en
onervaren om als regent aangesteld te worden. De Nassause Domeinraad
volgde het negatieve advies van de rentmeester. In 1786 echter wijzigden de
Nassause Domeinraad en Lauta van Aijsma hun standpunt ten aanzien van
Kleijn. Toen bleken er immers te weinig vermogende hervormde kandidaten
beschikbaar te zijn, terwijl de katholieken niet voor de schepenbank in
aanmerking konden komen. Het college was al onderbezet en het telde twee
zwagers, wat in strijd was met de voorschriften en in deze tijd van binnenlandse twisten kritiek van patriottische zijde uitlokte. Bovendien wenste de
Nassause Domeinraad een bepaalde schepen niet te handhaven, aangezien
hij ervan verdacht werd een van de Zwaluwse corresponc\enten van het
patriottisch weekblad "Post van den Neder-Rhijn" te zijn 92 . Deze instantie
zag zich om deze redenen alsnog genoodzaakt Kleijn op 14 juni 1786 tot
schepen te benoemen 93 , mede omdat "Advocaat Kleijn thans van een stille
en gereguleerde Conduite en een vrij notabele gelande onder de Jurisdictie"
bleek 94 . Voor het schepenambt ontving hij slechts het symbolisch bedrag van
/12,-- per jaar95, maar het leek Kleijn wellicht de aanzet tot een veelbelovende carrière in dienst van de Nassause Domeinraad. De baljuw, de schepenen
en de secretaris oefenden tevens andere openbare ambten uit. Kleijn vervulde nog de advocatuur en trad af en toe als plaatsvervangend secretaris Op96
Hij aanvaardde het schepenambt in een woelige tijd. In de jaren 17801787 vond de eerste Patriottenbeweging plaats. In Holland namen toen
Patriotten als anti-Orangisten de macht in handen. Willem V verliet op 15
september 1785 dit gewest. Ook te Zwaluwe heersten spanningen, aanvankelijk door het gekrakeel rond de stichting van de katholieke parochie in
1785-1787 en later door de tegenstelling tussen de Orangisten en Patriotten.
Terwijl de patriottische baljuw de katholieken in hun poging tot het oprichten van een zelfstandige parochie steunde, werkten de orangistische schepenen, predikant en hervormde kerkeraad hen tegen 97 . De laatsten kregen het
dan ook wel eens zwaar te verduren 98 , Zo was er sprake van wraakacties
tegen de bij Kleijn inwonende predikant Van Gent op 29 januari en 11
februari 1787: er werd een zware steen door een van de schuiframen van het
herenhuis gegooid en later een zes duimen dikke en twee voet lange knuppel 99 , Hoewel er in totaal acht ruiten sneuvelden, besloot de baljuw geen
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gerechtelijk onderzoek in te stellen lOO Hij ging hier pas toe over, toen op 31
mei van datzelfde jaar het huis van Willem Gijsbertus van Gils, een vermogend katholiek en ijveraar voor de Roomse parochiestichtinglOl, met hagel
beschoten en door middel van een briefje gewaarschuwd was met "verregaande bedrijginge". Om de onlust te bezweren besloten de baljuw en de
schepenen op 2 juni tot het aanplakken van publikaties waarin zij bekend
maakten bovengenoemde "insolantien en faiten die in een land van goede
justitie niet mooge worde getolloreerd ( ...) op het rigoureus te" te straffen.
De schepenbank loofde een beloning van liefst honderd ducatons uit voor
degenen die inlichtingen over de dader(s) konden verschaffen inzake het
gebeurde bij Kleijn en Van Gils 102 . De toestand zou echter enigermate
onrustig blijven.
In september 1787 werd de strijd op landelijk niveau tussen de Orangisten en Patriotten voorlopig in het voordeel van de eersten beslecht dank zij
financiële en diplomatieke steun uit Engeland en militaire hulp van Pruisen l03 . De periode van de Restauratie brak thans aan met wraakoefeningen
die gericht waren tegen de Patriotten. Ook te Hooge en Lage Zwaluwe
barstten de gemoederen in alle hevigheid los. Orangistische hervormden
hadden het op hun patriottische dorpsgenoten gemunt, waaronder katholieken. Omdat de onrust geruime tijd voortduurde, besloot de schepenbank tot
het instellen van twaalf nachtwachten, die elk uit een officier en acht
manschappen bestonden. Zij liepen iedere nacht om toerbeurt patrouille van
tien uur 's avonds tot vijf uur in de morgen. Zij moesten dan onbekende,
verdachte of op rel beluste personen arresteren, fouilleren en in het wachthuis ondervragen. Kleijn behoorde tot de twaalfde wacht, waarvan hij
evenwel geen officier was. Hij liep wacht op vrijdag, 7 december, woensdag,
19 december, maandag, 31 december 1787 en zaterdag, 12 januari 1788. Van
26 november 1787 tot en met 12 januari 1788 werd er 's nachts gesurveilleerd lO4 Niettemin hielden de woelingen aan. Vandaar dat op 2 januari, op
verzoek van de baljuw en schepenen, militairen uit de garnizoensplaats
Geertruidenberg kwamen om de orde te herstellen. Ze bleven tot 16 maart
1789 te Hooge Zwaluwe ingekwartierd 105 .
In het kader van een volledige Restauratie werden aan het stadhouderlijk
hof in 's-Gravenhage plannen beraamd tegen de Patriotten. Op landelijk
niveau werd een kleine groep patriottische regenten uit hun ambt gezet en,
evenals vele patriottische burgers, verbannen. Voorts eiste men in 1788 van
alle regenten en hoog- en laaggeplaatste ambtenaren, dat zij een eed aflegden, waarin ze de soevereiniteit van de Staten van Holland erkenden, trouw
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zwoeren aan de constitutie en het erfstadhouderschap lo6 Kleijn werd deze
eed op 19 mei 1788 en voor de tweede maal op 26 januari 1789 afgenomen
door de aangebleven baljuw ten overstaan van de overige regenten "in de
kerke" van Hooge Zwaluwe 107

Geblokkeerde carrière
Als schepen had Kleijn aanvankelijk meegaand en ongeïnteresseerd
meegelopen aan de politieke leiband van Van Gent 108 en Lauta van Aijsma.
Aldus bleef voor Van der Hoek toch de steun van de kant van Kleijn uit,
waarop hij gehoopt had; de rentmeester daarentegen had blijkbaar ten
onrechte de "geprotageerde" van de baljuw 109 strijdlustiger voorgesteld.
Laura van Aijsma had op de andere schepenen eveneens een aanzienlijk
overwicht 110 . Na de orangistische zege liet Kleijn zijn politieke desinteresse
varenlIl Hij toonde zich plotseling een fervent Orangist. Op die manier
hoopte hij, als vele anderen, in het bezit te komen van een vrijgekomen ambt
dat door een patriottische regent bekleed was geweest ll2 . Daarom schreef hij
toen de bundel Gezangen der Vrettgde, een opportunistisch werkje, dat hij
aan de in ere herstelde erfstadhouder Willem de Vijfde opdroeg l13 . Hij
bezong er de roem van het Oranjehuis in, dat vrede en vrijheid in Nederland
had gebracht. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat hij Orangist in hart en
nieren was geworden:
'k Zal mij aan u steeds wijden!
In voorspoed en in nood,
Verkieze ik, aan Uw zijden,
Het leven, of den dood!
Triumph! Oranje leeve!
Dat vrij, bij dit gejuich,
De Landverrader sneve,
En 't stervend voorhoofd buig'! 114
Daarentegen verweet hij de Patriotten landverraders te zijn, die de waarheid,
de godsdienst en het recht loochenden 115. Hij ging thans behoorlijk tegen
hen te keer, wat onderstaande strofe duidelijk aangeeft:
En gij, die 't recht des volks vermeten dorst vertreden!
En op uw wapens trotseh, om wetten lagchte, en eeden!
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Ziet gij den vinger Gods! Hij schreef aan Uwen wand:

Gij

te ligt, te ligt VerderverJ van mijn land/ 116

Pas na de dood van zijn stiefvader Van Gent op 17 december 1789 en het
vertrek van president-schepen Lauta van Aijsma naar de Oranjeheerlijkheid
Klundert in datzelfde jaar li 7, ontwikkelde Kleijn zich wegens zijn juridische
kennis en bekwaamheid tot een gezaghebbend lid van de schepenbank. Af en
toe nam hij een standpunt in dat sterk van dat der andere schepenen
afweek 1 18 Toen de zetel van de president-schepen vacant raakte, rekende hij
er stellig op deze te verkrijgen. Inderdaad werd hij in 1790 door baljuw Van
der Hoek verkozen boven de tweede kandidaat, een oomzegger van Lauta
van Aijsma. De baljuw pleitte voor hem bij de Nassause Domeinraad, het
benoemend college: Kleijn had meer ervaring, was ouder, meester in de beide
rechten en bovendien gehuwd. Hoewel de Nassause Domeinraad van mening was dat Kleijn optrad als een goed "souteneerder" van de constitutie en
bekwamer was dan de overige regenten, prefereerde de raad toch de oomzegger van de voormalige president-schepen, omdat de laatste bijzonder goed
aangeschreven stond, in tegenstelling tot Kleijns vader!
Latere pogingen, onder meer tot het verwerven van een rentambt te Zevenbergen of zelfs een plaats in de Nassause Domeinraad, mislukten eveneens,
ondanks zijn tot dan toe onberispelijke politieke handelingen en gedachten.
Ofschoon hij er zelf van overtuigd was dat hij juist door het rentmeesterschap van zijn vader een goede reputatie genoot bij de Nassause Domeinraad l19 , bleek dit evenwel voortdurend de onoverkomelijke hindernis voor de
opbouw van zijn ambtelijke loopbaan.
Zijn streven via het schepenambt een hogere positie te verkrijgen in
dienst van de Nassause Domeinraad werd dus gedwarsboomd. Hij bleef
niettemin pogingen in het werk stellen om zijn maatschappelijke status te
verbeteren: zijn aristocratische levenswijze wilde hij niet opgeven. Vooral na
het overlijden van Van Gent werd hij door financiële zorgen gekweld. Zijn
bij hem inwonende stiefvader betaalde Kleijn immers 1 1.000,-- per jaar 120 •
In 1790 verkocht hij daarom zes bunder zaailand voor 15.050,-- en mogelijkerwijze ook zijn landerijen in Zevenbergen l21 om op de oude voet voort te
kunnen leven. Zonder dat zijn "omstandigheden (...) behoeftig (waren
geworden) in den zin der Burgerlijkheid genomen", maakte een en ander
hem toch wanhopig. Dit blijkt uit het volgende: onmiddellijk na de ontvangst van een brief van Hinlopen van 10 februari 1792 nam hij op diens
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aanraden voor het verkrijgen van een betrekking contact op met Tydeman,
destijds secretaris der Staten van Overijssel; bovendien wilde Kleijn op den
duur zelfs een klerkschap accepteren. Genoemde vrienden konden hem niet
helpen. AI tevoren had hij tevergeefs Van Alphen, toenmaals raadsheer en
pensionaris te Leiden, benaderd als voorspraak bij de Nassause Domeinraad,
terwijl ook een audiëntie in 1791 bij prins Willem de Vijfde en zijn gemalin
te Breda hem niet het gewenste resultaat had opgeleverd 122 •
Niet alleen in maatschappelijk, maar ook in politiek opzicht verging het
Kleijn thans slecht. Naar aanleiding van een "aanrandinge" op 9 september
1792 's avonds wilde de schepenbank op 13 september het aantal van twee
"klapperlieden" in Hooge Zwaluwe met nog eens twee man uitbreiden.
Hiertoe hadden blijkbaar Van der Hoek en Kleijn het initiatief genomen. Op
22 oktober bespraken zij de aangelegenheid te Terheijden met H. Tollius,
een lid van de Nassause Domeinraad, die het plan goedkeurde. Niet alle
Hoogezwaluwenaren deelden echter hun mening. Zij vonden de bijdrage
voor één nachtwaker voldoende, omdat Lage Zwaluwe er aan een eveneens
genoeg had. Het verzet van deze inwoners nam waarschijnlijk nog meer toe,
zodra bleek dat van een "aanrandinge" geen sprake was geweest. Oproerkraaiers stuurden beide pleitbezorgers op 31 oktober zelfs een dreigbrief.
Kleijn ontving er een op rijm. Hierin werd hij gewaarschuwd niet langer
naar het "stathuijs" te gaan. Het slot hield een niet mis te verstaan dreigement in: men zou al zijn ruiten kapotgooien. Kleijn was hierdoor erg
ontdaan. Op 3 november richtte hij tot Tollius het verzoek om van zijn
schepenambt ontheven te worden wegens de "veruitziende bedreigingen aan
hem in zijne qualiteit als schepen gedaan". Hij vreesde voor zichzelf, zijn
gezin en huispersoneel. Hij gaf voor dat opruiers hem dwongen alle banden
met Zwaluwe te verbreken, maar stellig speelde in dit verband ook een rol de
omstandigheid dat hij zijn carrière in dienst van de Nassause Domeinraad
had misgelopen. Toch bleef hij op verzoek van Tollius aan, totdat hij
vervangen kon worden 123 .
In de periode 1785-1790 die aan de zojuist beschreven maatschappelijke
en politieke tegenslagen voorafging, was Kleijns literaire produktiviteit
beslist hoog. Hierboven is al vermeld dat hij met zijn echtgenote werkjes
schreef en in welke mate de politieke verwikkelingen in de jaren 1785-1787
hem inspireerden. Daarnaast verschenen in 1786, 1789 en 1790 zijn drie
delen Eenige Bijdrczgen voor Genie en Memchen- gevoel. Zij bevatten zowel
proza als poëzie, oorspronkelijk als vertaald werk: beschouwingen over de
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poëtische taal, de poëtische compositie van enige schilderstukken, enige
verhalen, waaronder een vervolgverhaal, miscellanea, anecdotes; voorts vertalingen van de Duitse pteromantici G. E. Lessing en M. Claudius 12 4, die hij
als een der eerste Nederlandse schrijvers ontdekte l25 en van de Engelsman T.
Gray, die hier te lande nauwelijks door anderen was opgemerkt 126 Over
diens gedicht "The Elegy written in a country church-yard" sprak hij zijn
bewondering uit en hij vertaalde het met "Elegie op het kerkhof in een
dorp"lv In 1785 vertaalde Kleijn Hendrik StilLings Jongelingsjaren en
Vreemdelingschap van H. Jung-Stilling I28 , terwijl hij in het volgende jaar
een vertaling uitgaf van Sympathien van C. M. Wieland l29 . Uit het voorafgaande blijkt dat Kleijn zeer goed op de hoogte was van de buitenlandse
literatuur. Hem valt dan ook beslist enig baanbrekend werk voor de Nederlandse letterkunde ten deel. Kleijn schreef bovendien, op verzoek van het
Utrechtse stadsbestuur, een feestzang ter gelegenheid van het honderdvijftig
jaar bestaan van diens universiteit. Deze feestzang werd door Nieuwenhuyzen op muziek gezet 130 Een groot koor onder leiding van de Amsterdamse
organist J. P. Rulofss bracht de cantate op 3 I mei 1786 in de Domkerk ten
gehore. Kleijn ontving voor zijn werk een stoffelijke blijk van waardering l3l .

Opportunisme
Door de tegenslagen in de jaren 1790-1792 werd Kleijns letterkundige
werkzaamheid geenszins geremd. In samenwerking met Antoinette gaf hij
in 1792 namelijk Gedichten uit, een bundel van ruim honderdzeventig
pagina' s. In de jaren hierna zouden bepaalde omstandigheden hem wel elke
zin tot literaire bedrijvigheid ontnemen. Deze vingen aan tijdens de inval der
Fransen in 1793. Onder bevel van C. F. Dumouriez vielen de laatsten met
ongeveer driehonderd eertijds verbannen Patriotten 132, de Zuidelijke Nederlanden binnen en versloegen op 5 november 1792 de Oostenrijkers bij
Jemappes. Op 1 februari verklaarde Frankrijk de Nootdelijke Nederlanden
de oorlog. Het goed uitgeruste leger bezette snel Staats-Btabant; Breda viel al
op 27 februari 1793 133. Hier vestigde zich het Comité Révolutionnaire
Batave met onder meer het lidJ. C. de Koek, die tot taak had de revolutionaire
operaties in het gewest Holland te leiden 134 De Franse opmars kon evenwel
aan het Hollands Diep een halt toegeroepen worden. Het gevaar voor een
totale bezetting van de Noordelijke Nederlanden week, nadat een Oostenrijks leger de Franse troepen bij Neerwinden op 18 maart 1793 een verpletterende nederlaag had toegebracht, waardoor zij zich in eigen land moesten
terugtrekken 135.
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Lage Zwaluwe werd door de Fransen op 24 februari 1793 bezet. Met de
overige regenten was Kleijn van mening dat het Franse leger zich voorgoed
van hun heerlijkheid had meester gemaakt l36 . Hij zag thans de kans schoon
er politiek beter van te worden. Op zijn aanraden zag de Hoogezwaluwse
schepenbank ervan af de Nassause Domeinraad advies over de ontstane
situatie te vragen. Uit opportunistische overwegingen was Kleijn de Fransen
zeer ter wille en behulpzaam: hij legde zonder tegenwerping de eed van
burgertrouw, vrijheid en gelijkheid af en trad uit eigen beweging op als actief
lid en als secretaris van de municipaliteit die door De Kock gevormd was; in
zijn hofstede waren voorts vier Franse officieren twee weken lang ingekwartierd en men kapte er de es die als vrijheidsboom diende; daarenboven
vergaderde in zijn hoeve het Comité Révolutionnaire Batave dat regelingen
aannam ten behoeve van de Fransen en ten koste van de Zwaluwse bevolking, terwijl Kleijn van deze bijeenkomsten plichtsgetrouw de notulen
bijhield. Op 21 maart richtten Fransgezinde Zwaluwenaren een gewapende
burgerwacht op. Deze stelde zich tot taak de Orangisten om veiligheidsredenen te ontwapenen, de vissersvaartuigen die niet in de haven lagen, te
vernietigen en de Hollandse marine te observeren. Kleijn was vermoedelijk
ook lid van deze burgerwacht. Hij had immers Oranjegezinde schippers voor
landverraders uitgescholden en de Fransen "onze verlossers" genoemd.
Bovendien had hij samen met hen tegen de Hollandse troepen willen
vechten. Vanuit de kerktoren had hij verder met de Franse overste met een
verrekijker de manoeuvres van de Hollandse marine op het Hollands Diep
gadegeslagen. Hierbij had Kleijn tegen hem gezegd: "Het Fregat is naar de
bliksem en al had het gekomen, wij zouden het evenwel met ons volk kunnen
verslaan" 13 7.
Na de Franse aftocht eind maart 1793 138 leek het Kleijn verstandiger met
zijn gezin naar Dordrecht uit te wijken 139, omdat hij beducht was voor
represailles 140. Daarenboven was hij bevreesd voor de afzonderlijke onderzoekingen die het Hof van Holland en de Nassause Domeinraad instelden.
Op 12 april kwamen de Domeinraadsleden H. Tollius, L. S. LeJeune en]. P.
Ferrand voor de eerste keer inlichtingen inwinnen omtrent de handelwijzen
van de baljuw, schepenen en ambtenaren ten tijde van de Franse invasie.
Hoewel het onderzoek al rond negen uur begon, voegde Kleijn zich pas bij de
leden op het moment van hun vertrek. Kleijn stelde dat hij gedwongen was
geweest de eed van burgertrouw, vrijheid en gelijkheid af te leggen en hij
volstond verder met het overhandigen van een brief waarin hij zijn visie gaf
op zijn houding en die der andere regenten 141 . Zelf twijfelde hij niet aan zijn
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eerlijke bedoelingen tijdens deze periode 142 . De drie onderzoekers van de
Nassause Domeinraad hechtten echter weinig waarde aan zijn getuigenis; ze
waren immers van zijn collaboratie overtuigd. Bij het afronden van hun
onderzoek op 11 mei werd hem dan ook de toegang tot het schepenambt
voorgoed ontzegd 143 . Dat was slechts een formele maatregel, omdat hij toen
al zijn nieuwe woning "Ooijevaartsnest" in Wageningen betrokken had 14 4,
waar zijn zwager, mL Gerrit Ockerse, burgemeester was 145 . Ook het Hof van
Holland liet de zaak rusten 146
De Zwaluwenaren wisten daarentegen maar al te goed, dat hij een van de
hoofdbewerkers was geweest van de onpopulaire maatregelen die hen getroffen had. Daarom zonnen ze op wraak 147 . Zijn vlucht verliep dan ook niet
zonder haperen: enige "fielten" boorden op een nacht een gat in het schip dat
zijn bezittingen vervoerde. Hierdoor ontstond nogal wat waterschade 148 .
Wraakzuchtigen staken daarbij zijn heren- en wagenhuis in brand 149 , vermoedelijk vrij snel na zijn vertrek. Deze wraakacties bleven hem lang
heugen. Nog in 1800 dichtte hij:
Heil u, die wel te vreden,
't Uur van gisteren en heden
Smaakte, en, in gerusten nacht,
't Ander uur van morgen wacht!
't Wettig erfdeel wierd u nimmer
Uitgeplunderd! - die zijn brood,
Daaglijks, in uw' dienst, genoot,
Was u dankbaar, - bleef u immer
Trouw; en, trof u eenig leed,
Vond gij hem, ter hulp, gereed!
Maar mij hebben booze handen
Huis en bosch en akkerlanden,
Als te vuur en zwaard, verwoest!
Die ik, in den honger, spijzen
Gaf, en duizend gunstbewijzen
Schonk, ach! hebben, toen ik moest,
Door vervolgzucht weggedreven,
Huis en hof, ten prooye, geven,
Al mijn goederen verwoest! - 150
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Om zijn zaken te Zwaluwe te behartigen en zijn bezittingen te verkopen,
stelde Kleijn twee procuratiehouders aan: Huberms van Gils en Cornelis van
Velthoven, die respectievelijk benoemd waren op 6 juni 1793 ten overstaan
van burgemeester en schepenen te Wageningen en op 23 september van
datzelfde jaar in het bijzijn van Kleijns schoonvader, notaris Rudolphus
Ockerse te Vianen 151
Op 20 augustus 1802 kwam hij persoonlijk naar Hooge Zwaluwe om hoeve
"Lusthour" aan de kopers over te dragen. Hij sneed voorgoed de banden met
zijn geboortedorp door, toen hij op 22 augustus 1803 het laatste bedrag
ontving, dat men hem schuldig was 152 Het gedwongen in de steek laten van
zijn geboortegrond en landgoed verdroot hem toch wel blijkens bijvoorbeeld
zijn gedicht "Elegie. In de Ballingschap" en zijn brief aan de Zwaluwse
municipaliteit van 4 april 1795 153 .
Hoe reageerde Kleijn op zijn misrekening inzake de duur van de Franse
overheersing in 1793? Hij moest met zichzelf in het reine komen en zijn
handelwijze tegenover zijn orangistische vrienden verantwoorden. Het nam
ongeveer één jaar in beslag, voordat hij zich hervonden had. Op 21 maart
1794 schreef hij met het oog hierop het volgende aan Tydeman: "eenigen tijd
(waren) mijn hoofd en hart zoodanig verpletterd, dat ik voor de gemeenste,
zelfs mijne eigen huisselijken zaken, als onvatbaar geworden was" 154 Verder
stelde hij in het voorwoord van 29 maart 1794 in zijn dichtbundel Koozerijën, dat het ordenen van dichtwerkjes "mij vaak de zuure ondervinding van
geleden onheil verzagchtte, en mij, als aan mij zelven, wedergaf'!55. Tegenover zijn orangistische vrienden praatte hij zijn collaboratie goed. In bovengenoemde brief aan Tydeman sprak hij over een schijnbare misstap die te
wijten was aan "de heimelijke machinatiën mijner vijanden, de wonderlijke
zamenloop van braafheid en bedrog, van schijn en waarheid, de gevaarvolle
omstandigheden, waarin de voorzienigheid mij beproefd heeft, eindelijk de
ongelukkige vooringenomenheid, die mij niet verstaan wil noch verstaan
kan"I56. In zijn voorwoord in Koozerijën schreef hij hierover eerlijker: "En
dan, Broeders! hoe gelukkig is men niet, wanneer hoofd en hart ons in de
stille eenzaamheid der Natuur, waar niets ons vergezelt, dan God en ons
geweten, bij de ernstige herinnering van onze daden en zelfs van onze
misstappen, niet veroordeelt, maar eene onbedrieglijke stem ons toeroept: Ik
zal het maaken.'''157
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Nieuw bestaan
Het is duidelijk, dat zijn gebleken Franse gezindheid hem op korte
termijn geen politieke en maatschappelijke voordelen opgeleverd had. Toen
in 1795 de Fransen voor een langdurige periode de Noordelijke Nederlanden
bezetten, profiteerde Kleijn echter wel van de omwemeling l5B . Hij accepteerde diverse betrekkingen: eerst werd hij lid van de Wageningse stadsregering, vervolgens gecommitteerde in het aanzienlijk Provinciaal Collegie van
Politie, Financie en Algemeen Welzijn te Arnhem en vanaf mei 1796 was hij
tOt aan zijn dood tOe raadordinaris in het Hof van]ustitie van Gelderland, na
1802 Departementaal Gerechtshof van Gelderland genaamd l59 .
In de periode 1793-1794 was Kleijn haast niet aan dichten toegekomen.
Hij schreef slechts enkele gedichten voor Nieuwe Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart, waaraan ook zijn vrouw, zijn zwager Willem,
Uyttenhooven en]. Clarisse meewerkten 160 . Weliswaar publiceerde hij in
1794 nog een vertaling van T ändeleyen van H. W. von Gerstenberg onder de
naam Koozerijën, aangevuld met vertalingen van enige idyllen van de
Griekse dichter Bion. Deze bundel bestond echter louter uit materiaal, dat hij
"vrij wat met Maaswater bemorst" in zijn "Portefeuille" had gevonden.
Hijzelf noemde dit werk ,Juvenalia" en "stukjes voor den ouden dag"161
Ondanks zijn omvangrijke ambtelijke werkzaamheden bleef hij na 1795 veel
belangstelling voor de letterkunde koesteren. Hij vertaalde van de Duitse
preromanticus ]ung-Stilling onder meer Huiselijk leven en Theodore van
der Linden 162 Met hem onderhield hij sinds 1794 een briefwisseling. In 1795
sloOt hij vriendschap met A. C. W. Staring. Ze hebben elkaar waarschijnlijk
voor het eerst ommoet als lid van het Provinciaal Collegie van Politie,
Financie en Algemeen Welzijn163. Vier jaar na de dood van Kleijn verzorgde
Antoinette met Starings assistentie een uitgave van Nagelaten Gedichten
van Mr P. K leijn; benevens Oden en Elegiën van Vrouwe A. Ockerse, wed.
Kleijn l 64. In Arnhem raakte Kleijn bevriend met de dichter-predikant Ahasuerus van den Berg l65 . Op diens verzoek schreef hij enkele gedichten voor
Iets voor M·· en het gezang "Bemoediging" voor de Nederlands hervormde
kerkbundel E1Jangeli.rche Gezangen l66 . Sinds 18 september 1795 was hij lid
van het Arnhemse natuur- en letterkundig genootschap Prodesse Conamttr167 Hiervoor hield hij lezingen over literaire en niet-literaire onderwerpen168 De letterkundige thema's pasten in zijn denkbeeld een algemene theorie
der kunsten te schrijven. Postuum werden verschillende literaire theorieën
van zijn hand uitgegeven J69 . Als rechter gaf hij in 1798 een verhandeling uit

r
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onder de titel Vrijmoedige gedttchten over den Plicht een's richters in
crimineele zeiken. Voorts gaf hij in 1800 zijn bundel Kleine prosaïsche en
poëtiJche bijdrctgen uit 17 0. In datzelfde jaar zou eveneens door hem vertaald
zijn Over Egypte J7l , terwijl hij in 1803 de overleden Van Alphen met een
rijmloze Ode ter nagedachtenis van mijnen -vriend Hieronymus ·van Alphen
herdacht. Kleijn bood ze aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden aan, waarvan hij sinds 8 oktober 1803 lid was 172. Bovendien zou
hij lid zijn geweest van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap en het
Dichtkundig Vereenigd Genootschap. Geleidelijk was Kleijns gezondheid
verslechterd. Zijn zittend leven was de voornaamste oorzaak van zijn abnormale zwaarlijvigheid l73 . Half februari 1805 werd hij door een hevige koorts
aangetast. Op 22 februari l74 van dat jaar stierf hij als een gelovig christen:
Is dan het leven een gestadig sterven?
Mijn God! en moet ik eerst het lieve leven derven? ...
o Neen! aan de overzij van 't graf,
Wagt mij het Eeuwig Leven af! 175
Op 26 februari 1805 werd Kleijn ter aarde besteld 176 . De voorzitter van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, J. W. te Winkel, las op 2 juli
van datzelfde jaar de vergadering een korte levensbeschrijving over Kleijn
voor, die geschreven was door diens vriend en medelid Van den Berg 177 .

Samenvatting
Eerst is gewezen op Kleijns jeugd en Utrechtse studententijd waarin hij
al met diverse publicaties naam maakte. In september 1782 keerde hij als
jurist terug naar zijn geboortedorp, Hooge Zwaluwe. Door het gemis van
zijn vrienden, de dood van zijn moeder en een ongelukkige liefdesaffaire
verschenen van zijn hand één jaar lang geen dichtwerken. Pas in het najaar
van 1783 kwam hij geleidelijk zijn depressieve gemoedstoestand te boven. In
zijn godsvrucht en omgang met Amoinette Ockerse, met wie hij in juli 1784
huwde, vond hij kracht tot hernieuwde dichterlijke arbeid. In de loop der
jaren gaf hij sindsdien, gedeeltelijk met zijn vrouw, een aantal werken uit;
ook in de periode 1790-1792, waarin het hem minder goed ging. Vervolgens
kwamen zijn maatschappelijke positie en aanvankelijk tegengewerkte benoeming tot schepen in 1786 ter sprake. Hoewel hij eerst politiek afzijdig
stond, betuigde hij - om een hogere positie te verkrijgen - zijn trouw aan het
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Oranjehuis na de orangistische Restauratie in september 1787. Tot slot is
belicht hoe hij om genoemde redenen het schepenambt ambieerde, én hoe
het slechte rentmeesterschap van zijn vader hiervoor de onoverkomelijke
hindernis bleef. Eind 1792 begreep hij dat hij geen uitzicht had op een
carrière in dienst van Nassause Domeinraad en diende dan ook zijn ontslag
in. Begin 1793 collaboreerde hij tijdens de bezetting met de Fransen, wederom in de hoop op verwerving van een aanzienlijk ambt. De Fransen werden
echter verslagen, waardoor hij in april 1793, wegens wraakacties, zich gedwongen zag uit Zwaluwe te vluchten. Hij vestigde zich te Wageningen,
waar hij opnieuw één jaar lang, gekweld door innerlijke onrust, haast niet tot
dichten kwam. Tijdens de tweede Franse bezetting van 1796 verwierf hij
uiteindelijk wel enige belangrijke posten.
Lage Zwaluwe,
februari 1984.
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Genealogie 1Mn de ftl1nilie Kleijn-Ockerse 178
A.Ockerse

J. P. KIeijn
4-6-l760
= 8-6-1760
t 22-2-1805
doopgetuige:

*

* ---

= 6-5-1762

t 26- 12-1827

Maria van Loon,

wed. van Johannes
Hendrik Asbeek.
X
(1I-7-1784)
Pieter Rudolph
17-5-1785
29-5-1785
t ]6-2-1816
doopgetuigen:
Sija Kleijn,
Rudolph Ockerse,
Adelaïde Joorman.

*

Adelaïde Geertruide
1I-6-I786
= 18-6-1786
X H. J. Schippers
t 1858
doopgetuigen:
Anna Maria Asbeek,
Adelaïde Joorman.

Willem
7-1l-1787
= 1I-1l-1787
t 19-5-1803
doopgetuigen:
W. A. Ockerse,
\1(1. van Gent.

Anna Theresia Maria
20-3-1789
= 5-4-1789
X J. Hasebroek
t 15-1-1865
doopgetuigen: ---

Antoinetta

Gerard
5-.3-1792
= 26-3-1792
X Jacoba VerhelI
1853
doopgetuige:
Gerard Ockerse.

J acoba Cornelia
21-7-1793
= 4-8-1793
1827
doopgetuigen:
Neeltje Joorman,
Jacob van Wijk.

*

* ---

= 22-8-l790
doopgetuige:
J. P Kleijn.

*

*

*

*

Verklaring der tekens:
geboren,
: gedoopt
X . gehuwd met
t : overleden

*:

AANTEKENINGEN
Gebruikte afkortingen

ARA

Algemeen RiikJctrchief '.r-Gra·uenhclge

GAA

Gemeente-archief Arnbem

GAZ

Gemeente-archief Hooge en Lage Zwaluwe

HAZ

/lrchief uan de Hervormde Gemeente van Hooge Zwaluwe

H-Lzu'

1100ge en Lage ZUJaluLLJe

61

Jaarboek De Oranjeboom 37 (1984)

Hzw

Hooge Zwaluwe

Lzw

Lage Zwaluwe

NDR

Nassause Domeinraad

PBZ

ProtJinciale Bibliotheek tJan Zeeland Middelburg

R

Rechterlijk

RANB

Rijksarchief in Noord-Brabant 's-Hertogenbosch

R Zb"

Recbterlijk ","cbief Zevenbergen 's-Hertogenboscb

UEL

Universiteitsbibliotheek Leiden

's-Gra~'enhage

'RANB, H-Lzw 4 b (Nederlands hervormd doop- en rrouwboek), ongefol. P. Kleijns eerste
echtgenote was de Dordrse Geertruid Balen, met wie hij op 28 november 1751 huwde
(ibidem).
2 Ibidem, 5 (Nederlands hervormd doopboek), ongefol.Johannes' overlijdensdatum kon niet
worden achterhaald.
; Ibidem, 7 (Nederlands hervormd begraafregister), ongefol.; A. J. J. van der Rest, "Een
Hollands-Brabants schoolmeester-geslacht", Gem NOJtra. M,,,mdblad der Nederlaml.rche
Gene,t/ogiJche Vereeniging, VI (1951) 110.
, RANB, Geertruidenberg 1983 (notatiële akten), ongefol.; ibidem, R H-Lzw 135 (minuten
van diverse akten), ongefol.
, Ibidem, H-Lzw 4 b, ongefol.
6 W. A. Ockerse, "Levensbeschrijving van den, in 1805, overleden, vaderlandschen dichter,
Mr. J. P. Kleyn", De Recensent, ook der Recensenten, II (1807) 72.
I Gemeente-archief Dordrecht, stedelijk gymnasium 94 (Disciplllorum Gymnasii Dordraceni
Catalogus), lh.
s Ockerse, "Levensbeschrijving", 72.
9 Cf. A. van den Berg, "Kort berigt van het Leven en den geleerden Arbeid van wylen den Hr.
en Mr. J. P. Klein", Algemeene Komt- en Letter-bode (1806) 148.
la Ockerse, "Levensbeschrijving", 72.
u J. P. Kleijn, De ditJortio (Utrecht, 1782), titelpagina.
12 Het genootschap Dlllces ante omnia Musae, Tweede PmetJe ,'an Oudheid-, Taal- en Dichtkunde (Utrecht, 1782) **4_+*5.
I; P. J. Buijnsters, Hieronymus "an Alphen (Assen, 1973) 205.
" G. KaIH, "Onuirgegeven brieven aan J. P. Kleyn en A. Kleyn-Ockerse", Tijdscbriftvoor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, XXXII (1913) 242-243.
" G. van Rijn, De Rotterda.mse Lib'Jle, V (1891) 40; J. Stollten, lr/ille", Antbonie Ockerse
(1760-1826), Le,'en en werk (Amsterdam, 1982) 28-29.
16 Ockerse, "Levensbeschrijving", 74.
17 UBL, hss 1671, Kleijn aan Bellamy, 3 juli 1782.
18 Bllijnsters, Van Alphen, 197, 209.
19 J. van Vloten, Uit BellmnY'J lUlgelaten brieven en papieren (s.1., s.a.) 160-161.
20 PBZ, hss 2355, Kleijn aan Van Sonsbeeck, 6 mei 1794.
21 J. A. Nijland, Leren en werkenl",n ]acobuJ Be!ltlfny (2 dIn; Leiden, 1917),1,236. In HAZ,
naamlijst der ledematen 1772-1817 staat "Mr. Johannes Petrus Kleijn met adtestatie van
Utrecht den 23 september 1782".
22 Cf. J. P. Kleijn, Koozerijën (Rotterdam, 1794),111; Nijland, I, 178 en I1, 259.
23 Nijland, I, 245, 246, 248,326 en II, 30, 168.
2·' Idem, I, 245, 246, 281.
" UBL, hss 1671, Van .Alphen aan Kleijn, 23 oktober 1782.
26 Nijland, I, 324, 326.
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H. W. Tydeman en]. Clarisse, "Beknopt levensberigt van den schrijver" in: W. A. Ockerse,
Vrticbten en reJültiltenUilJl een zeJtig jilrig leven, III (Amsterdam, 1826) 10.
28]. P. Hasebroek, Een DiclJter-Albul17 van vóór Honderd Jilren (Amsterdam, 1890) 10.
29 RANB, H-Lzw 7, ongefol.
30 Nijland, 1, 245.
]. P. Kleijn, Oden en Gedicbten, (I) (Utrecht, 1782) 54 (slotstrofe van "Aan de stervende
Christenen" ).
12 Kalff, 246-247.
./. P. Kleijn en A. Kleijn-Ockerse,
Gedicbten vml wij/en 1\11'.]. P. Kleijn; bene1'em
Oden en Elegiën Uiln Vrouwe A.
wed. Klelïn (Utrecht, 1809) [().IS (strofe 14 van
"Ode ter nagedachtenis aan mijnen Vriend Hieronijmus van Alphen").
Cf. UBL, hss 1671, Schii1l aan Kieijn, 19 juni 1780 en I augustus 1780.
j j NijIand, I, 2'17.
UBL, hss 1671, Schiill aan Kleijn, 1 augustus 1780.
NijIand, 246-247.
18
I,
326.
W.
Ockerse, "Iets over Bellamij, zijnen akademischen vriendenkring, en over het werkje:
Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart, door hem uitgegeven", De RecenJent,
ook der RecenJenten. IV (1809) 265; PBZ, hss 2353, Kleijn aan Van Sonsbeeck, 26 maart
1794.
10./. P. Kleijn en A. Kleijn-Ockerse, Oden en Gedicbten, Il (Utrecht, 1785) 15-17 (strofes 4-8
van "Aan God", gedateerd 1783).
11 UBL, hss 1671, Kleijn aan Tydeman, 19 november 178.".
Kleijn, Oden en Gedicbten. Il, 1-14 ("De Dag des Gerichts. Een musicalische Drama".
gedateerd 1783).
UBL. hss
Kleijn aan Tydeman, 19 november 1783.
Stomen, 26,
Nijland, 1, 193.
Cf. W. A. Ockerse, Vruchten en reJldtttten van een zeJtigjarig Ie tJe n. I (Amsterdam, 1823)
153
·j6 Nijland, I, .'>48 en Il, 20.
UBL, hss 1671, Kleijn aan Tydeman, 19 november 1783.
Nijland, Il, 19,20,70.
Ockerse, "Levensbeschrijving", 75.
50 Ockerse, "Iets over Be1lamij", 270. Cf. PBZ, hss 2353, Kleijn aan Van Sonsbeeck, 26 maart
1794.
\XI. A. Ockerse, "Voorbericht" in: A. Kleijn-Ockerse, Nieuwe Dicbtkulldige iV1ellgeiingeil
(Amsterdam, 1817) IV.
52 Nijland, Il, 22, 69,181"Ockerse, "Voorbericht", IV.
PBZ, hss 2.'>01, Van Sonsbeeck aan Kleijn, 15 juni 1794.
./. P. Kleijn, Kleine
en poëtische biidmgen (Arnhem, 1818 2 )121-127 (strofes 1,4,
11, IA, 15 van "De
der Liefde" gedateerd 3 mei 1784).
56 Kleijn, Oden en
Il,
(strofe 5 van "Aan Elize", gedateerd 1784).
)7 Hasebroek, 74.
ss HAZ, stukken betr. de ondertrouw ca. 1760 ca.
ongefo1.; RANB, H-Lzw 6 (Nederlands hervormd trouwboek), 13r; RANB, R H-Lzw
(civiele zaken), ongefol.
",9
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Antoinettes "adtestatie" van Baarn dateert pas van 13
1772-1817): cf. P. M. Toebak, "De wapening te Zwaluwe in
tJiln de GeJchied~ en Oudheidkundige Kring '['mz Stad en
o ralljeiJr;,on, , XXXVI
76.
Cf.
Oden en
Il,
("Allegro"); cf../. P. Kleijn en A. Kleijn-Ockerse,
Gedichten
1792) 81-83 (strofe 8 van "Aan mijn tortelduifje" van Antoinette); cf.
idem.
20-21 ("Bij het overgeven van een Bloeijend Appeltakje op

Elize's
1804).
Idem, Oden en
Il, 74-75 ("Aan de Melancholie" van Antoinette, gedateerd 1784);
G. E. Opstelten, Brieven van Mr. A. C. 117 Sta ring (Haarlem, 1916) 338-339.
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Kleijn, Oden en Gedichten, I1, 103-104 (strofe 3 van "Allegro").
Opstellen, 114. Tot aan het laatste kwart van de achttiende eeuw werden vooral Fillis en
Rozemond, namen uit de pastorale traditie, gebruikt om de geliefde aan te spteken (M. A.
Schenkeveld - Van der Dussen, "Bruilofts- en liefdeslyriek in de 18e eeuw: de rol van de
literaire conventies", De nieuwe taalgids, LXVII (1974) 460. Terwijl Bellamy deze traditie
voortzette (P. J. Buijnsters, Jacobus Bellamy, Gezangen mijner Jeugd (Zutphen, s.a.) V),
noemden Kleijn (ibidem, 54) en Van Alphen hun geliefde Elize (idem, Bloemlezing uit het
werk van Hiërollymus 11a1l Alphen (Zurphen, s.a.) 61).
M Nijland, I1, 257-260.
65 J. P. Kleijn en A. Kleijn-Ockerse, Krijgsliederen (dl. 1; Urrecht, 1785; dIn. 11 en lil; Urrecht,
1786), lil, 33-35. Boven de eerste strofe staat het silhouet van Bellamy afgedrukt. In dedelen
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