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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen auteursrechtelijk
beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen ervan, lees je in de
gebruiksvoorwaarden.

V

Ten geleide
De brieven, waarde lezer, die u ter hand hebt genomen, zijn niet aan u gericht geweest. Ze waren zelfs
niet bestemd om gedrukt te worden. Het snuffelen in andermans correspondentie geeft blijk van een
onbehoorlijk soort nieuwsgierigheid, net als het afluisteren van telefoongesprekken, ongeacht de
vraag of men daarop betrapt wordt of niet. Iedere mens heeft recht op de onaantastbaarheid van zijn
persoonlijke levenssfeer. Wie daaraan twijfelt, of erger: wie opdracht geeft dat recht stelselmatig te
schenden, zoals sommige bewindslieden in sommige vaderlanden, daalt beneden de maat van het
elementairste fatsoen.
Maar als men de vraag stelt, of doden niet nog weerlozer zijn dan levenden en dus zoveel te meer
recht hebben op de bescherming van hun privacy, luidt het antwoord toch ontkennend. De wetenschap
is enkel gediend met waarheid, en hoe moeilijk het mag zijn dit begrip te definiëren, men kan er niet
aan twijfelen dat het iets ánders is dan leugen of legende. Indien iemand in politiek of poëzie, in
wetenschap of architectuur iets heeft gepresteerd dat genoeg duurzaamheid bezit om bij een latere
generatie belangstelling te wekken, is de voorwaarde vervuld die de toegang tot álle gegevens
verantwoord maakt. Ik heb met opzet het woord belangstelling gebruikt, en niet bewondering. Het
recht om kennis te nemen van wat er beschikbaar is, geldt in principe evenzeer Vermeer als Van
Meegeren, evenzeer Multatuli als Duymaer van Twist. Die kennis dient er ook niet toe om de
bewondering of de kritiek te vergroten, maar om ze beter te verklaren en om de mens áchter het werk
beter te begrijpen. Zoals de geneeskunde het niet kan stellen zonder sectie, al rustte daar eeuwenlang
een taboe op, zo min kan de geschiedschrijving het stellen zonder de biografische bronnen die tijdens
het leven gesloten zijn geweest. Het is, in ruimer verband gezien, een van de weinige wegen tot
mensenkennis en dus tot zelfkennis.
Een brievencollectie heeft bovendien een zeldzaamheidswaarde die men niet moet onderschatten.
Tienduizenden jaren lang heeft de mensheid geleefd zonder schrift. Duizenden jaren lang is het schrift
een kunst geweest van weinige ingewijden. Pas de laatste paar honderd jaar is het analfabetisme in
de westeuropese wereld teruggedrongen en verdreven. De brief als communicatiemiddel tussen
personen die zich in verschillende plaatsen bevinden: ouders en kinderen, vrienden, verloofden,
collega's, is dus betrekkelijk nieuw. En nu al wordt ze bedreigd door de telefoon. De lange, gezellige
en openhartige praatbrief, de jarenlang volgehouden briefwisseling behoren beide vrijwel tot het
verleden. Correspondenties als die van Potgieter, van Multatuli, van Vincent van Gogh, van Ter Braak
en Du Perron hebben zo min voorgangers als opvolgers. Het zullen cultuurverschijnselen blijven uit
een periode waarin de brief voor het eerst en voor het laatst de drager was van het menselijk contact.
De brief als gestileerde kunstvorm gaat eraan vooraf, de brief als gedegenereerde uitingsvorm volgt
erop. Maar deze laatste heeft hoogstens nog een documentaire, geen menselijke waarde. Alleen al
om deze reden is een negentiende-eeuwse briefwisseling of brievenverzameling een zaak van historisch
belang.
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Niets anders geeft ons een zo betrouwbare indruk van ons volk in het tijdvak tussen 1813 en 1940.
De predikant-dichter P.A. de Genestet heeft maar een kwart van die periode beleefd: 1829-1861. Kort
na dit vroege overlijden is de predikant-criticus Cd. Busken Huet bij het bespreken van het verzamelde
werk in staat geweest tot een treffende typering: ‘Een groot dichter is iemand die in zijn persoon een
geheel tijdperk van het leven zijner natie uitdrukt; in de geschiedenis zijner moedertaal een afzonderlijk
hoofdstuk beslaat; in de meest tegenstrijdige dichtsoorten gelijkelijk uitmunt; grootsche ontwerpen
en grootsche karakters schept; nieuwe werelden ontsluit; hemel- en hellevaarten doet medemaken.
Zulk een dichter is De Génestet nooit geweest en zou hij nimmer geworden zijn; al behoort het mede
tot zijn voortreffelijkheid dit gevoeld en erkend te hebben. Nooit heeft hij zich ingebeeld, tot de
dichters van den eersten rang te behooren. Nooit heeft zijne eerzucht verder gereikt dan, op hoe
beperkte schaal het zijn mogt, zich als een echten dichter te toonen onder de nagemaakte. En binnen
die engere grenzen heeft hij zeldzame dingen tot stand gebragt.’ Het is déze trek van humane
bescheidenheid en zelfkennis die niet enkel de dichter, maar ook de predikant, ook de briefschrijver
gekenmerkt heeft. De Genestet speelde geen rol, ook geen rollen, hij was als persoonlijkheid echt en
éen.
Lezende in de brieven die niet aan ons gericht zijn en ons nu toch onder de ogen komen, leven we
mee met een vroom en beminnelijk man, aan wie het lot veel geluk heeft geschonken en méer verdriet.
Een man die in zijn reactie op de omstandigheden van zijn eeuw ons tezelfdertijd doet voelen hoeveel
verschil er is, en hoeveel gelijkheid. En als wij goed lezen, zullen wij iets meer gaan begrijpen van
hem, van zijn tijd, en van onszelf.
Garmt Stuiveling.
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Voorwoord
De totstandkoming van de verzameling der nagelaten brieven van P.A. de Genestet vereist een korte
toelichting.
Als leerling van de Gemeentelijke Kweekschool voor Onderwijzers(essen) te Amsterdam (plm. 1930)
had ik bijzondere belangstelling voor de dichter P.A. de Genestet en ik was niet de enige: de meeste
klasgenoten hadden een bepaalde voorkeur voor hem.
De oorsprong van die voorkeur ligt voornamelijk in het feit, dat onze leraar Nederlands, de Heer J.J.
Boolen (1892-1950) zich vrij uitvoerig met hem bezig hield, vooral om de vooruitstrevendheid van
deze dichter, zowel op literair als op levensbeschouwelijk terrein.
Voor mijn doctoraal examen Nederlands koos ik na overleg met Prof. Dr G. Stuiveling De Genestet
als onderwerp voor een scriptie (1960-61). In verband met de voorbereiding hiervan, las ik voor het
eerst de brieven van de dichter. Mejuffrouw Dr M.E. Kluit, toen hoofd van de afdeling Handschriften
der Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, stond me toe het dagboek van Gideon Jeremias de Clercq
en alle aanwezige brieven uit haar familiebezit te lezen en te transcriberen. Toen bleek (1 november
1961) dat mijn doctorale scriptie redelijk gelukt was, stelde Prof. Stuiveling me voor, de brieven van
De Genestet uit de verschillende vindplaatsen (te weten Universiteitsbibliotheek Amsterdam,
Universiteitsbibliotheek Leiden, Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage, Letterkundig Museum
's-Gravenhage en Athenaeum-Bibliotheek Deventer) bijeen te brengen en ze van commentaar te
voorzien. Dat deed ik graag en door bemiddeling van Prof. Stuiveling kreeg ik een regeringsopdracht
om dit werk te verrichten (1962). In januari 1963 kwam de verzameling gereed en werd de Heer H.J.
Michaël, verbonden aan het Ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te
's-Gravenhage aangeboden. Tot de opdracht behoorde echter ook de uitgave van de manuscripten.
Nadat de regeringsopdracht aanvaard was, werden pogingen in het werk gesteld om een uitgever te
vinden. Dit gelukte pas in 1975, toen de Heer A.C. Roodnat, directeur van de Uitgeverij Elmar te
Delft, zich bereid verklaarde de uitgave op zich te nemen, voor zover ze de jaren van De Genestet's
predikantschap te Delft betreft, tot aan zijn dood.
Genoemd ministerie keurde de begroting van de Heren Roodnat goed, zodat de nodige subsidie
verleend kon worden. Het grote werk dat daarna nog verzet moest worden, namelijk het uittikken van
alle brieven en alle notities is tot stand gekomen door de vakkundige en welwillende hulp van de
Dames C.M.T. Kermer en A.A.G. Ham, beiden werkzaam op het Medisch Encyclopaedisch Instituut
der Vrije Universiteit. Zij kregen daartoe toestemming van de directeur van dat Instituut, Prof. Dr
G.A. Lindeboom, die ik daarvoor, alsmede voor verschillende adviezen, erkentelijk ben. Ongetwijfeld
is mijn (deeltijdse) functie
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van wetenschappelijk medewerker aan dat Instituut aan de uitgave in meer dan één opzicht ten goede
gekomen.
Tenslotte ben ik dank verschuldigd aan Prof. Dr H.J. Dokter, die mij door zijn belangstelling jaren
lang heeft gestimuleerd.
C.M.V.
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Afb. 1. P.A. de Genestet. Gravure van B. Taurel.
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Afb. 2. Henriëtte de Genestet-Bienfait. Naar een schilderij van J.A. Kruseman.
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Verantwoording
De dichter P.A. de Genestet neemt in de zogenaamde domineesliteratuur een geheel eigen plaats in.
Onder domineesliteratuur verstaan we gewoonlijk de literaire of pseudo-literaire voortbrengselen van
een of andere domineeshand in de 19de eeuw. We kunnen denken aan figuren als Beets, Hasebroek,
J.H. de Ridder, Ten Kate en anderen. Deze figuren waren meer dominee dan dichter of misschien
beter gezegd, het waren dichtende dominees. De Genestet zou men liever een predikend dichter willen
noemen.
De Genestet heeft als predikend dichter nog voor het verschijnen van de Max Havelaar van Multatuli
(1860) nieuw fris leven aan onze letteren geschonken door de eenvoud van uitdrukking, de klaarheid
van zijn begrippen, het ongekunstelde van de vorm en vooral door de zuiverheid van de waarneming.
Het laatste geldt met name voor zijn uitbeelding van het kind in zijn gedichten, bijvoorbeeld in Sint
Nikolaasavond en Naar de Natuur.
Ook als predikant heeft De Genestet iets nieuws gebracht. Als kind van zijn tijd kwam hij met de
problemen van die tijd in aanraking, hij overdacht ze, streefde naar klaarheid, ja, worstelde met de
vragen die de tijd aan hem stelde om ze tot een oplossing te brengen. Die vragen hielden voornamelijk
verband met de Bijbel, met de bijbelkritiek en met de exegese.
Omstreeks het jaar 1860 was het streven zich van een verstarrend Protestantisme te distantiëren in
ons land nog heel nieuw. Conrad Busken Huet had in 1858 zijn Brieven over den Bijbel in het licht
gegeven. Ongetwijfeld hebben de vrienden, de auteur en De Genestet reeds voor het verschijnen van
dit opzienbarend boek de inhoud met elkaar besproken. Leekedicht VII, Niet aardig, met een motto
ontleend aan het gelijknamig tegenschrift van Prof. Dr C.P. Hofstede de Groot en Leekedicht XIX,
Machteld en Leonard, getuigen van de nauwe relatie tussen de beide werken. Maar ook de invloed
van andere strijders, pro en contra de geestelijke vernieuwing, zijn duidelijk te bespeuren: Leekedicht
XX, XXI, XXIV en XXV houden verband met Prof. H.J. Scholtens werk De Vrije Wil; XXIX, XXX
en XXXI zijn geïnspireerd door Dr J.S. Doedes en diens oratie (1859) bij de aanvaarding van zijn
ambt als hoogleraar in de theologie te Utrecht; XXXVII en XXXVIII brengen hulde aan Prof. P.W.
van Heusde, hoogleraar te Utrecht, die er naar streefde de wijsbegeerte der uitwendige wereld met
die der inwendige in overeenstemming te brengen (Meyboom).
De Leekedichtjes, reeds in 1860 verschenen, bewijzen dat De Genestet actief deel nam aan de strijd
om nieuwe, verruimde denkbeelden, het zich baanbrekende Modernisme. Termen als moderne theologie
en moderne richting duiken het eerst op tussen de jaren 1858 en 1861; het woord modernisme is het
eerst, enkele jaren later, door Abraham Kuijper gebruikt en de eerste vergadering van moderne
theologen kwam in 1865, dus vier jaar na de dood van onze predikant, bijeen! Hij was één van de
voorvechters, één van de baanbrekers van het zich vernieuwend protestantisme en dé dichter van het
Modernisme! Maar niet alleen de Leekedichtjes getuigen van zijn streven zich van benauwende
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banden te ontdoen. Vele van de nagelaten preken, waarvan de meeste helaas ongedateerd zijn, maar
die zeker in vroegere jaren geschreven zijn, vertonen dezelfde strekking. Menig moeilijke bijbeltekst
tracht de predikant als dichterlijk of symbolische trek te verklaren.
In de vierde plaats moet er op gewezen worden, dat de brieven van De Genestet verschillende
andere aspecten van het 19de-eeuwse leven belicht. Men krijgt een indruk van de afstanden: een reis
van Bloemendaal naar Rotterdam, of van Amsterdam naar Nunspeet, was al heel lang. Men maakte
nog regelmatig gebruik van diligence, omnibus, schuit en minder van de trein (‘spoor’): er reden
weinige per dag en de snelheid was gering.
Op het gebied van het briefverkeer is belangwekkend, dat vele brieven omstreeks 1850 behalve
per post ook per expediteur verzonden werden: sommige brieven van de dichter dragen nog resten
van sluitzegels van J.P. Koens te Amsterdam, andere hebben alleen poststempels, terwijl in een brief
zonder datum de nieuwe postwet van 1850 wordt genoemd.
De geneeskunde, die nog verkeerde in het stadium vóór het begin van haar opbloei in de tweede
helft de negentiende eeuw, vermocht tegen de meeste, ernstige ziekten nog weinig. Koorts gold
dikwijls als een ziekte op zichzelf, ofschoon deze ook reeds bekend was als een begeleidend symptoom
van de meest gevreesde ziekte in die tijd, de tuberculose. Maar al te dikwijls heeft de dichter geliefde
personen aan deze ziekte zien lijden en eronder zien bezwijken. Het haantje van den toren (1857) is
een typisch voorbeeld van zijn scherpe waarneming op dit gebied. Men heeft hem dan ook wel de
dichter van de tuberculose genoemd.
Enkele medici worden in de brieven met name genoemd, bijvoorbeeld A. Willet als practizerend
geneesheer te Amsterdam, die in de studententijd van onze dichter huisarts voor het gezin J.A.
Kruseman was en daardoor ook met De Genestet in aanraking kwam. Later in Delft is F.M.T. Gijsberti
Hodenpijl huisarts voor het gezin De Genestet-Bienfait. Een derde figuur uit de medische wereld van
omstreeks 1850 is J. Brouwer Starck uit 's-Gravenhage; hij werd in verband met de ziekte van Henriëtte
de Genestet-Bienfait naar Delft ontboden en in de laatste dagen van haar leven, die zij in Amsterdam
in het huis van haar moeder sleet, heeft zij volgens een brief van de dichter nog naar hem gevraagd.
Voor de geschiedenis der geneeskunde zijn de brieven van De Genestet niet alleen interessant om
de artsen die soms terloops soms met hun medicamenten genoemd worden, maar méér nog doordat
we indirect vernemen hoe ze ervaren werden en welke plaats ze in het leven van de predikant-dichter
en diens milieu innamen. Tevens krijgen we een indruk van de bedreiging die de tuberculose voor de
19de-eeuwer betekende.
Hierbij moet echter worden aangetekend dat men in de brieven van De Genestet een
sociaal-economisch zeer bevoorrechte groep aantreft en dus slechts enig inzicht krijgt in een heel
kleine sector van de Nederlandse samenleving van zijn tijd.
De brieven van De Genestet kunnen beschouwd worden als een aanvulling op de briefverzamelingen
van Potgieter, Busken Huet en Multatuli door hun geheel andere aard en wat de beide eerstgenoemden
betreft is hij min of meer ‘der dritte im Bunde’.
Wat zijn satirische beschouwing van tijd en tijdgenoten betreft is De Genestet met de grote satiricus
Douwes Dekker verwant: het gedicht Alarmisten (1848)
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en Aan de Watersnoodpoëten (1861) en vooral vele Leekedichten getuigen daarvan.
Verder zijn de brieven van De Genestet van belang, omdat men hem daaruit leert kennen temidden
van ambtgenoten, dichters, critici, geleerden evenals in zijn relaties tot enkele toonaangevende families
van zijn tijd zoals de families Bienfait, Kruseman, Gildemeester en De Clercq. Hij onderhield
betrekkingen met E.J. Potgieter, J. van Lennep, H. Tollens, N. Beets, A. Bosboom-Toussaint, J. van
Vloten, Cd. Busken Huet, A. Pierson, H. de Veer, J. Tideman, A. Réville, C.P. Tiele en anderen.
Voor de Delftenaren hebben de brieven van De Genestet een eigen bekoring. Delft, de mooie, oude,
sfeervolle stad, zo rijk aan herinneringen aan het verleden, heeft ook het kerkje bewaard waar onze
dichter-predikant zijn beste krachten heeft gegeven en zijn mooiste jaren heeft doorleefd.
In de zeven jaren, waarvan wij nu spreken, heeft het echtpaar De Genestet-Bienfait twee
verschillende huizen bewoond. Het eerste, aan de Spoorcingel, lag strikt genomen niet in Delft, maar
in Hof van Delft. Dit huis is nu verdwenen, maar het gedicht Het oude Huis (1857) houdt de herinnering
daaraan levend en spreekt ook van het nieuwe huis, waar de dichter met zijn gezin nog ruim twee jaar
gewoond heeft en dat nog geheel intact is. Het ligt aan het Noordeinde of zoals de dichter zegt ‘aan
de Oude Delft bij de Haagpoort’. Het gedicht ‘Welgelegen’ (1858) doordrenkt van echte humor,
beschrijft nauwkeurig de lokale situatie, terwijl Kijkje in het Leven verband houdt met de oude stal
tegenover de woning van de dichter:
‘Vlak over mijn deur koomt de lijkkoets thuis,
Dáár stalt hij, de sombere wagen’.
In de Mailbrief neemt Delft een belangrijke plaats in. De ondertitel luidt:
‘Fragment van een Delftsche vertelling’; een paar citaten volgen hier:
‘Te Delft ... Gij kent toch Delft? Dit stadje is schoon gelegen,
Vlak aan den spoorweg, tot mijn groote vreugde en zegen.
Een stadje oud van Faam!’
‘Gelijk als Pisa heeft ook Delft haar scheeven toren,
Die al voor eeuwen her, de ruste placht te storen
in 't klooster aan zijn voet ...’
Voor de neerlandici zijn de brieven van De Genestet belangwekkend, omdat ze dikwijls de
achtergrond vormen waartegen zijn gedichten zich aftekenen, waardoor deze aan diepte winnen.
Bovendien leert men hem in zijn brieven aan Tiele als uitgever kennen.
Concluderend kunnen we dus stellen, dat de brieven van De Genestet, vooral in verband gebracht
met zijn gedichten en preken, een belangrijk cultuurhistorische bijdrage vormen tot de kennis van het
leven omstreeks het midden van de 19de eeuw.
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Lijst van brieven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Aan Fanny Bienfait, 4 maart 1852
Aan A. da Costa, 24 juni 1852
Aan G.J. de Clercq, 27 juni 1852
Aan S.J. van den Bergh, 20 juli 1852
Aan Ds J. Tideman, Secr. Cie Geref. Rem. Gem., 26 juli 1852
Aan I.D. Viruly Pz, 29 juli 1852
Aan de Kerkeraad te Moordrecht, 29 juli 1852
Aan Rem. Geref. Gem. te Delft, 25 augustus 1852
Aan de Kerkeraad te Moordrecht, 25 augustus 1852
Aan H. Gildemeester, 26 augustus 1852
Aan G.J. de Clercq, 26 augustus 1852
Aan A.A. Bienfait, vermoedelijk vóór 9 september 1852
Aan G.J. de Clercq, 18 september 1852
Aan de Kerkeraad te Moordrecht, 2 november 1852
Aan J. van Vloten, 17 november 1852
Aan G.J. de Clercq, [eind november 1852]
Aan G.J. de Clercq, 10 december 1852
Aan G.J. de Clercq, 20 december 1852
Aan Ds J. Tideman, 14 januari 1853
Aan G.J. de Clercq, 17 januari 1853
Aan G.J. de Clercq, 21 maart 1853
Aan G.J. de Clercq, 11 april 1853
Aan G.J. de Clercq, 18 april 1853
Aan Mr A. Kruseman, 25 april 1853
Aan G.J. de Clercq, [6 mei] 1853
Aan G.J. de Clercq, [1853]
Aan G.J. de Clercq, [voorjaar 1853]
Aan G.J. de Clercq, [voorjaar 1853]
Aan A. Gildemeester, [voorjaar 1853]
Aan G.J. de Clercq, 17 juni 1853
Aan Ds J. Tideman, 17 juni 1853
Aan G.J. de Clercq, 23 juni 1853
Aan Mr A. Kruseman, 23 juni 1853
Aan Familie Bienfait, 23 juni 1853
Aan één van zijn zwagers, 23 juni 1853
Aan C.P. Tiele, 12 juli 1853
Aan C.P. Tiele, [begin] augustus 1853
Aan G.J. de Clercq, [begin augustus 1853]
Aan A.C. Kruseman, 28 augustus 1853
Aan S.J. van den Bergh, [augustus] 1853
Aan G.J. de Clercq, 15 september 1853
Aan G.J. de Clercq, 7 oktober 1853
Aan H. Tollens Cz, 17 november 1853
Aan G.J. de Clercq, 22 november 1853
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Aan J. van Vloten, 8 februari 1854
Aan G.J. de Clercq, 6 maart 1854
Aan J. van Vloten, 20 maart 1854
Aan J. van Vloten, 28 maart 1854
Aan G.J. de Clercq, [vóór 11 mei 1854]
Aan G.J. de Clercq, 10 juli 1854
Aan G.J. de Clercq, 2 augustus 1854
Aan G.J. de Clercq, [?] augustus 1854
Aan A.C. Kruseman, 25 september 1854
Aan G.J. de Clercq, 25 september 1854
Aan G.J. de Clercq, [vóór 12 oktober 1854]
Aan A.C. Kruseman, [?] oktober 1854
Aan A.C. Kruseman, [?] oktober 1854
Aan G.J. de Clercq, 12 oktober 1854
Aan G.J. de Clercq, 18 oktober 1854
Aan S.J. van den Bergh, 23 oktober 1854
Aan A.C. Kruseman, 31 oktober 1854
Aan S.J. van den Bergh, 15 november 1854
Aan G.J. de Clercq, [datum poststempel 17 november 1854]
Aan A. Kruseman, [datum poststempel 17 november 1854]
Aan G.J. de Clercq, 20 november 1854
Aan Henriette Brouwer Starck, 22 november 1854
Aan G.J. de Clercq, [november 1854]
Aan A.C. Kruseman, [december 1854]
Aan G.J. de Clercq, [december] 1854
Aan G.J. de Clercq, [begin 1855]
Aan G.J. de Clercq, [begin 1855]
Aan G.J. de Clercq, [1855]
Aan G.J. de Clercq, 28 maart 1855
Aan J. Tideman, 7 april 1855
Aan J. van Vloten, 9 mei 1855
Aan C.P. Tiele, 21 mei 1855
Aan G.J. de Clercq, 31 mei 1855
Aan Joost van Vollenhoven, 18 juni 1855
Aan Ds J. Tideman, 29 juni 1855
Aan G.J. de Clercq, 10 juli 1855
Aan H. Tollens, 17 juli 1855
Aan H.N. van Teutem, 31 juli 1855
Aan C.P. Tiele, juli (of later) 1855
Aan C.P. Tiele, 27 augustus 1855
Aan C.P. Tiele, 11 september 1855
Aan Ds J. Tideman, 24 september 1855
Aan A. de Clercq-Kleinmann, 26 september 1855
Aan G.J. de Clercq, 3 oktober 1855
Aan vermoedelijk Joost van Vollenhoven, 7 oktober 1855
Aan Ds J. Tideman, 12 oktober 1855
Aan C.P. Tiele, [oktober 1855]
Aan C.P. Tiele, najaar 1855 (waarschijnlijk oktober)
Aan G.J. de Clercq, [begin november 1855]
Aan Henriette Brouwer Starck, 3 december 1855
Aan P.E.H. Bodel Bienfait, 20 december 1855
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Aan H. Brouwer Starck, [eind 1855]
Aan G.J. de Clercq, [?] 1856
Aan G.J. de Clercq, 25 februari 1856
Aan G.J. de Clercq, 17 maart 1856
Aan C.P. Tiele, [einde maart] 1856
Aan S.J. van den Bergh, 4 juni 1856
Aan A.L.G. Bosboom-Toussaint, 20 juli 1856
Aan H. de Genestet-Bienfait, 15 augustus 1856
Aan G.J. de Clercq, [?] september 1856
Aan C.P. Tiele, [september/oktober] 1856
Aan de Rederijkerskamer te Amsterdam, 1 oktober 1856
Aan C.P. Tiele, 1 oktober 1856
Aan G.J. de Clercq, 16 oktober 1856
Aan de Heer en Mevrouw de Clercq-Kleinmann, 23 oktober 1856
Aan G.J. de Clercq, [nà 29 oktober] 1856
Aan L.J.A. Tollens, 30 oktober 1856
Aan Henriëtte Brouwer Starck, [poststempel 30 oktober] 1856
Aan G.J. de Clercq, [poststempel 7 november 1856]
Aan A. da Costa, 15 november 1856
Aan G.J. de Clercq, 12 januari 1857
Aan A.C. Kruseman, 15 januari 1857
Aan G.J. de Clercq, 17 februari 1857
Aan de Heer en Mevrouw De Clercq-Kleinmann, 28 februari 1857
Aan C.P. Tiele, 9 maart 1857
Aan G.J. de Clercq, 25 maart 1857
Aan G.J. de Clercq, 7 april 1857
Aan G.J. de Clercq, 20 april 1857
Aan H.J. Koenen, 22 april 1857
Aan G.J. de Clercq, 25 april 1857
Aan S.J. van den Bergh, 8 juli 1857
Aan S.J. van den Bergh, [?] 1857
Aan G.J. de Clercq, [zomer 1857]
Aan A. de Clercq-Kleinmann, 17 juli 1857
Aan P.E.H. Bodel Bienfait, [poststempel 8 augustus 1857]
Aan G.J. de Clercq, [poststempel 18 september 1857]
Aan C.P. Tiele, 15 oktober 1857
Aan G.J. de Clercq, 19 oktober 1857
Aan S.J. van den Bergh, 2 november 1857
Aan P.A. Bergsma, 23 november 1857
Aan J. van Vloten, 25 november 1857
Aan G.J. de Clercq, 25 november 1857
Aan J.C. Loman Jr, 7 december 1857
Aan C.P. Tiele, [november/december] 1857
Aan C.P. Tiele, 16 december 1857
Aan A.C. Kruseman, 14 januari 1858
Aan C.P. Tiele, 29 maart 1858
Aan A.C. Kruseman, 7 april 1858
Aan A.C. Kruseman, 29 april 1858
Aan C.P. Tiele, 17 mei 1858
Aan G.J. de Clercq, 25 mei 1858
Aan G.J. de Clercq, 27 mei 1858
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Aan een collega, 22 juni 1858
Aan G.J. de Clercq, [poststempel 27 juni 1858]
Aan P.E.H. Bodel Bienfait [zonder datum 1858]
Aan C.P. Tiele, 5 augustus 1858
Aan C.P. Tiele, 5 september 1858
Aan Henriette Bodel Bienfait, 25 oktober 1858
Aan G.J. de Clercq, 26 oktober 1858
Aan C.P. Tiele, 22 november 1858
Aan P.E.H. Bodel Bienfait, 23 november 1858
Aan J.C. Loman, 6 december 1858
Aan H. Bienfait-Brouwer Starck, [1858]
Aan J.T. Bodel Nijenhuis, 21 januari 1859
Waarschijnlijk aan H.J. Koenen, 6 februari 1859
Aan C.P. Tiele, 23 februari 1859
Aan G. Keller, 27 maart 1859
Aan Fanny Bienfait, 27 maart 1859
Aan G.J. de Clercq, 7 april 1859
Aan C.P. Tiele, 29 april 1859
Aan A.C. Kruseman, 4 mei 1859
Aan A.C. Kruseman, 18 mei 1859
Aan G.J. de Clercq, 19 mei 1859
Aan C.P. Tiele, 26 mei 1859
Aan A.C. Kruseman, 30 mei 1859
Aan Henriette Bodel Bienfait-Starck, 2 juni 1859
Aan G.J. de Clercq, 3 juni 1859
Aan A.C. Kruseman, 19 juli 1859
Aan C.P. Tiele, 28 juli 1859
Aan P.E.H. Bodel Bienfait, 30 juli 1859
Aan A.C. Kruseman, 9 augustus 1859
Aan C.P. Tiele, 9 of 10 augustus 1859
Aan G.J. de Clercq, 212 augustus 1859
Aan G.J. de Clercq, 29 augustus 1859
Aan G.J. de Clercq, 6 september 1859
Aan G.J. de Clercq, 9 september 1859
Aan A.C. Kruseman, 16 september 1859
Aan G.J. de Clercq, 19 september 1859
Aan C.P. Tiele, 21 september 1859
Aan A.C. Kruseman, 24 september 1859
Aan A.C. Kruseman, 26 september 1859
Aan de Kerkeraad te Delft, 26 september 1859
Aan C.P. Tiele, 28 september 1859
Aan A.C. Kruseman, 2 oktober 1859
Aan A.C. Kruseman, 5 oktober 1859
Aan C.P. Tiele, 6 oktober 1859
Aan E.J. Potgieter, [?] 1859
Aan G.J. de Clercq, [vóór 8 oktober] 1859
Aan A.C. Kruseman, 10 oktober 1859
Aan A.C. Kruseman, 13 oktober 1859
Aan A.C. Kruseman, 13 oktober 1859
Aan C.P. Tiele, 15 oktober 1859
Aan G.J. de Clercq, 16 oktober 1859
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Aan A.C. Kruseman, 20 oktober 1859
Aan A.C. Kruseman, 26 oktober 1859
Aan C.P. Tiele, 26 oktober 1859
Aan A.C. Kruseman, 30 oktober 1859
Aan Ds J. Tideman, 11 november 1859
Aan de Kerkeraad te Delft, 26 november 1859
Aan de Kerkeraad te Delft, 27 november 1859
Aan G.J. de Clercq, 30 november 1859
Aan Broeders-medepredikanten, [1] december 1859
Aan G.J. de Clercq, 14 december 1859
Aan A.C. Kruseman, 22 december 1859
Aan A. da Costa, 6 januari 1860
Aan G.J. de Clercq, 10 januari 1860
Aan S.J. van den Bergh, 9 februari 1860
Aan E.J. Potgieter, 24 februari 1860
Aan A.C. Kruseman, 20 april 1860
Aan A.C. Kruseman, 8 mei 1860
Aan A.C. Kruseman, 28 mei 1860
Aan A.C. Kruseman, 28 mei 1860
Aan A. da Costa, 30 mei 1860
Aan A.C. Kruseman, [?] juli 1860
Aan A.C. Kruseman, [?] juli 1860
Aan Mr J. van Lennep, 4 juli 1860
Aan A.C. Kruseman, [11 juli 1860]
Aan A.C. Kruseman, [augustus 1860]
Aan A.C. Kruseman, 7 augustus 1860
Aan C.P. Tiele, 9 augustus 1860
Aan A.C. Kruseman, 17 augustus 1860
Aan C.P. Tiele, 18 augustus 1860
Aan C.P. Tiele, 26 augustus 1860
Aan E.J. Potgieter, 15 september 1860
Aan A.C. Kruseman, 28 september 1860
Aan A.C. Kruseman, [?] oktober 1860
Aan A.C. Kruseman, 2 oktober 1860
Aan A.C. Kruseman, 6 oktober 1860
Aan A.C. Kruseman, 10 oktober 1860
Aan G.J. de Clercq, 10 oktober 1860
Aan A.C. Kruseman, 13 oktober 1860
Aan C.P. Tiele, 21 oktober 1860
Aan A.C. Kruseman, 21 oktober 1860
Aan A.C. Kruseman, 29 oktober 1860
Aan A. Kruseman, 30 oktober 1860
Aan A.C. Kruseman, [november 1860]
Aan E.J. Potgieter, najaar 1860
Aan A.C. Kruseman, 2 november 1860
Aan J.C.H. Nolet de Brauwere van Steeland, 3 november 1860
Aan A.C. Kruseman, 14 november 1860
Aan Ds J. Tideman, 18 november 1860
Aan de Vondel-commissie, 25 november 1860
Aan G.J. de Clercq, 29 november 1860
Aan E.J. Potgieter, [eind november 1860]
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Afb. 3. M.S. de Genestet-Jans de Vries. Naar een schilderij van J.A. Kruseman.

Afb. 4. De dochters van de dichter.
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Afb. 5. Huize ‘Welgelegen’ bij Bloemendaal.

Afb. 6. De tweede pastorie van De Genestet.
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Aan A.C. Kruseman, 1 december 1860
Aan G.J. de Clercq, 2 december 1860
Aan J.C. Loman, [december 1860]
Aan J.C.H. Nolet de Brauwere van Steeland, 19 december 1860
Aan Maurits van Lee, 19 december 1860
Aan E.J. Potgieter, [?] 1860
Aan G.J. de Clercq, 1 januari 1861
Aan A. Kruseman, 4 januari 1861
Aan J. van Vloten, 7 januari 1861
Aan A. Kruseman, 9 januari 1861
Aan A.C. Kruseman, 15 januari 1861
Aan H.J. Koenen, 25 januari 1861
Aan C.P. Tiele, [eind januari] 1861
Aan Mr J. Kappeyne van de Copello, 4 februari 1861
Aan G.J. de Clercq, 11 februari 1861
Aan J. van Lennep, 14 februari 1861
Aan H.J. Koenen, 20 februari 1861
Aan J. van Lennep, 26 maart 1861
Aan A.C. Kruseman, 16 mei 1861
Aan E.J. Potgieter, 3 juni 1861

Lijst van afkortingen
ABD

Athenaeum Bibliotheek Deventer

GAA

Gemeente Archief Amsterdam

GAD

Gemeente Archief Delft

KGB

Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage

LMG

Letterkundig Museum 's-Gravenhage

NNBW

Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek

RMA

Rijksmuseum Amsterdam

UBA

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

UBL

Universiteitsbibliotheek Leiden

Voorts zij vermeld dat personen, wier namen in de tekst worden genoemd en niet in de noten zijn
verklaard, als regel in de biografieën worden toegelicht.
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Lijst van afbeeldingen
1) P.A. de Genestet volgens de gravure van B. Taurel, bewaard in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Het schilderij van de hand van J.A. Kruseman, die volgens de lijst van Kam in het Rijksmuseum
aanwezig zou zijn, werd niet aangetroffen.
2) Henriëtte de Genestet-Bienfait door J.A. Kruseman, kort voor haar huwelijk in 1852. P.A. de
Genestet was de opdrachtgever.
Henriëtte heeft in de rechterhand de ‘Eerste Gedichten’ van haar aanstaande echtgenoot.
3) M.S. de Genestet-Jans de Vries, de moeder van de dichter, door J.A. Kruseman 1830. Het
schilderij bevindt zich, evenals afb. 2 in 's-Gravenhage (Rijksinspectie voor roerende
monumenten).
4) Foto van de drie dochters van P.A. de Genestet: Maria, Dina en Jeanne.
5) Huize ‘Welgelegen’ te Bloemendaal: ‘De liefste plek’ voor de dichter.
6) De tweede pastorie, Noordeinde 31, Delft.
7) Afbeelding naar aanleiding waarvan het gedicht ‘Twee Levensbeelden’ ontstond (Complete
Gedichten 1912, 204).
8) Schoonvader van de dichter, Louis Pierre Bienfait.
9) Schoonmoeder van de dichter C.J. Bienfait-Bodel Nijenhuis.
10) ‘Oud Kerkgebouw met den preekstoel van De Genestet’ naar G. Buisman jr.: Afbreken en
Opbouwen, Toespraken van G. Buisman jr., Remonstrants Predikant te Delft. 1896 t.o. blz. 5.
11) Handschrift van P.A. de Genestet (5-12-1852/avonddienst).
12) Jan Adam Kruseman, oom en pleegvader van de dichter.
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Het leven van Petrus Augustus de Genestet (1829-1861)
Ofschoon De Genestet door zijn werk veeleer aan Bloemendaal en Delft doet denken, was hij van
afkomst Amsterdammer. Op 21 november 1829 werd Petrus Augustus geboren in een huis aan de
Keizersgracht bij de Runstraat (later no. 394) als enige zoon van Frederik Christianus de Genestet en
Maria Suzanna de Vries1..
De naam De Genestet klinkt ons Nederlanders vreemd in de oren en met recht. Volgens de stamboom
van de familie De Genestet is het geslacht van Franse origine. Geadelde of wapenvoerende leden van
dit geslacht worden genoemd in het Amorial Général van Charles d'Hozier en bij J.B. Rietstap (Wapens
van tegenwoordige en vroegere Nederlandsche adel, met 3 registers, Groningen 1890).
Waarschijnlijk zijn de Nederlandse De Genestets na de herroeping van het Edict van Nantes (1685)
zich in ons land komen vestigen. Het eerst wordt de naam aangetroffen in een resolutie van de stad
Groningen, anno 1707: Kapitein de Genestet. Daarna hebben we pas weer zekerheid omtrent Gerardus
Guillaume de Genestet, die met zijn vrouw Catharina Bentson te Enkhuizen woonde en op 16 februari
1746 zijn zoon François Augustus liet dopen. Deze François wordt later notaris en schout te
Bloemendaal. Zijn trouwacte is bewaard gebleven, waardoor we weten dat hij gehuwd was met
Charlotte Maria van Ravenbergh.
Hoewel het aan zekere gegevens ontbreekt, kunnen we aannemen dat P.A. de Genestet, die predikant
te Bloemendaal was (1761-92), een broer is van François Augustus.
Dan volgt een andere Petrus Augustus de Genestet, namelijk de grootvader van onze dichter. Hij
werd geboren op 17 februari 1780 en op 20 februari van dat jaar gedoopt. Deze Petrus Augustus wordt
later notaris te Amstelveen en woont volgens het adres van Amsterdam het laatst op de Singel bij de
Heiligeweg. Op 3 maart van het jaar 1831 is hij gestorven. Uit zijn huwelijk met Christina Eekmeyer
is de vader van de dichter geboren, Frederik Christianus de Genestet (15 januari 1804-17 september
1838). Hij werd Evangelisch-Luthers gedoopt op 14 mei 1805. Toen hij volwassen was, ging hij in
de effectenhandel en werd later makelaar van beroep. Op 11 mei 1826 trouwde hij met Maria Suzanna
de Vries.
De naam De Vries komt in ons land misschien wel even dikwijls voor als de namen Meijer en
Jansen. Toch is aan deze naam De Vries een bijzondere geschiedenis verbonden. De familie De Vries,
waaruit de moeder van onze dichter stamt, heette namelijk eigenlijk Jans. Het geslacht is afkomstig
uit Oostfriesland en zover men heeft kunnen nagaan was het een zekere Sjouke Jans, een schoenmaker,
die als eerste lid van de familie in Amsterdam woonde, waar hij in 1733 Maria Verlet huwde en in
1734 poorter werd. Drie zoons van genoemd echtpaar werden in 1765 als poorters van de stad
Amsterdam erkend. Egbert Jans, horlogemaker van beroep, trouwde Alida Smit en had een groot
gezin. Zijn zoons Hendrik en Jacob noemden zich, om een ons onbekende reden, Jans de Vries en
lieten deze naamstoevoeging officieel registreren
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(22 februari 1850).
Hendrik Jans de Vries nu werd koopman en zoals uit de inventaris blijkt welke na zijn dood werd
opgemaakt, is hij een vermogend man geweest. Hij bezat o.a. twee huizen aan de Keizersgracht, een
boerderij aan de Sloterstraatweg en een zogenaamde buitenplaats te Breukelen, waarop we nog zullen
terugkomen. Deze Hendrik Jans de Vries trouwde Suzanna van der Linde, uit welk huwelijk vijf
kinderen geboren werden. Een er van, Maria Suzanna, is de moeder van de dichter. Maar ook de
andere kinderen uit het gezin Jans de Vries zijn in verband met Petrus Augustus de Genestet en diens
brieven belangwekkend; vooral voor de nog niet gepubliceerde jeugdbrieven van de dichter.
De oudste zuster van Maria Suzanna, Alida, trouwde op dezelfde dag als de ouders van de dichter,
namelijk op 11 mei 1826, met de bekende Amsterdamse portretschilder J.A. Kruseman. De daarop
volgende dochter, Catharina Hendrika, trouwde J.E. Cuilenburg uit Den Haag, eveneens een
kunstschilder. In leeftijd volgt na Maria Suzanna een broer, Hendrik Lambertus, die de dochter van
J.W. Pieneman, eveneens een bekend kunstschilder, ten huwelijk vroeg. Tenslotte noemen we Theresia,
gehuwd met Joh. Diederich Altman, een koopman, die aanvankelijk op de Keizersgracht, later te
Doorn en nog later te Driebergen woonde. Drie van de vijf kinderen uit het gezin Jans de Vries-van
der Linde traden door hun huwelijk dus in nadere relatie tot de schilders en de schilderkunst van hun
tijd.
Toen Hendrik Jans de Vries, de grootvader van P.A. de Genestet, in 1838 stierf, waren er van de
vijf genoemde kinderen nog maar twee in leven: Alida Kruseman-de Vries en Therese Altman-de
Vries. Onze dichter wordt als derde erfgenaam in het testament genoemd; hij was negen jaar oud.
De kleine Petrus Augustus moet in dat korte leventje al heel wat beleefd hebben. We hebben geen
dagboek notities of andere mededelingen van tijdgenoten over die eerste tijd, maar aan de hand van
de documenten kunnen we het milieu van zijn kindertijd wel reconstrueren.
Na hun huwelijk hadden de ouders van Petrus een woning betrokken op de Keizersgracht bij de
Runstraat (no. 394) in Amsterdam. Ze waren niet in gemeenschap van goederen getrouwd, misschien
in verband met het min of meer wisselvallig beroep van Frederik Christianus de Genestet: makelaar
in effecten. De ouders van Petrus zijn in hun huwelijk niet gelukkig geweest. Reeds na enige maanden
kwam het tussen de echtgenoten tot beledigingen en zelfs tot mishandelingen. In het jaar 1828 was
de bruidsschat van Maria Suzanna verkwist. Men moet wel aannemen dat de dichter onder droevige
omstandigheden is verwacht. Hij werd 21 november 1829 geboren.
Toch schijnt de verhouding van Frederik Christianus tot zijn zwagers en schoonzusters nog niet
geheel vertroebeld, want in het geboorteregister vonden we Hendrik Lambertus de Vries als getuige
genoemd. Kort daarna heeft hij van zijn zwager ƒ 11.000, - geleend onder voorwendsel dat hij met
dit bedrag zijn faillissement zou kunnen voorkomen. Het schijnt hem echter te doen te zijn geweest
om gelden, waarmede hij in Spaanse effecten zou kunnen speculeren. Het geld dat hij in genoemde
speculaties inderdaad won, was korte tijd later weer verdwenen. Het staat wel vast dat Maria Suzanna
onder deze omstandigheden met haar kind is weggegaan, misschien naar haar ouders of naar haar
zwager en zuster Kruseman-de Vries.
Uit het feit, dat Maria Suzanna tweemaal als eiseres in een proces tegen haar echtgenoot optreedt,
lijkt ons huwelijksontrouw van haar zijde als argument tot
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echtscheiding uitgesloten. Bovendien heeft de heer Ett zijn nasporingen betreffende de afstamming
van de dichter besloten met het ontzenuwen van het gerucht, dat op grond van een bepaalde relatie
tussen haar en een lid van de koninklijke familie de opvoeding van Petrus Augustus door de koning
bekostigd zou zijn. Ett vond in het Huisarchief van de Oranjes geen enkel daarop wijzend document.
In ieder geval zijn de grootouders van de dichter financieel bijgesprongen. De bovengenoemde
processen zijn waarschijnlijk op advies van Maria's familie aanhangig gemaakt. De eerste maal, in
1831, ging het om haar verkwiste bruidsschat. Maria Suzanna verloor dit proces. De tweede keer ging
het om de echtscheiding. Deze werd op 20 augustus 1833 uitgesproken.
Wat de vader in deze tijd heeft gedaan en doorleefd weten we ook alleen maar uit enkele officiële
documentaire gegevens. Wegens achterstallige huur van perceel Keizersgracht 394 is de rest van de
boedel van het echtpaar verkocht. In een brief van 11 oktober 1830, die hij vóór zijn vertrek voor zijn
vrouw achterliet, moet hij op zelfmoord gezinspeeld hebben. Op 21 november 1830 gaf Frederik
Christianus zich op als vrijwilliger in de strijd tegen de Belgen. Vele Nederlandse mannen meenden
toen hun plicht te doen door hun land in die moeilijke jaren vrijwillig bij te staan, maar het is toch
wel opvallend dat de jonge vader zich juist op de eerste verjaardag van zijn zoontje meldde.
Na de uitspraak van de echtscheiding heeft de echtgenoot Amsterdam verlaten en is te Zandvoort
gaan wonen, maar reeds op 16 oktober is hij laat in de avond, te Haarlem, in hoogst ernstige toestand
op straat gevonden en, nadat men hem een huis had binnengedragen, omstreeks 1 uur 's morgens de
17de oktober 1833, overleden.
Petrus Augustus was toen nog geen vier jaar oud. Zijn vader heeft hij nooit gekend. Zijn moeder
heeft de tijd der ‘beproevinge’, zoals in de officiële stukken staat, ook niet lang overleefd. Op 8 juni
1836 is ze te Breukelen St. Pieter, op het buiten van haar ouders ‘Kweekhoven’ genaamd, aan
tuberculose overleden.
Vóór haar dood heeft J.A. Kruseman zijn schoonzuster beloofd de opvoeding van haar enig kind
op zich te nemen. We moeten aannemen, dat de kleine Peter in het najaar van 1836 het buiten van
zijn grootouders heeft verlaten om bij zijn pleegouders in Amsterdam te gaan wonen. Zeker is, dat
hij een korte tijd in Amsterdam de lagere school heeft bezocht. Maar na de dood van zijn grootvader,
Hendrik Jans de Vries, in 1838 is hij bij zijn grootmoeder, Suzanna de Vries-van der Linde, op
‘Kweekhoven’ komen wonen en heeft hij in Breukelen de lagere school van Nicolaas Monné bezocht
(1838-42).
In een lang gedicht ‘Erinneringen’ vertelt De Genestet later hoe hij het oude ‘Kweekhoven’ te
Breukelen heeft bezocht om al de vertrouwde plekjes van zijn eerste schooljaren weer te zien en
vooral om zich te verdiepen in herinneringen aan zijn moeder. Hij zegt:
‘Waar ik, als 't luchtigst feestgewaad
Het rouwkleed, dat het kind misstaat
In zorgeloosheid heb gedragen ...’

En tot de Vecht zegt de dichter:
‘O, in den Dag van bloei en leven
Heeft God me een rijke jeugd gegeven,
Op 't liefste Buiten, langs Uw zoom ...’
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Na de dood van zijn grootmoeder, in 1842, werd Petrus Augustus leerling van de kostschool te
Barneveld onder leiding van G.J. Kapteyn. Het gebouw heette ‘Benno’.
Behalve deze volkomen uiterlijke gegevens weten we niets over de schooljaren (1842-43). Alleen
hebben we een paar brieven van hem uit Barneveld, die hij schreef op het landgoed ‘Den Briellaard’,
eigendom van de familie Van Maanen, waar de jonge dichter wel eens logeerde. Volgens P.J.
Andriessen heeft de gouvernante van de familie Van Maanen de dichterlijke vonk in Petrus gewekt
door haar verzoek een gedicht te schrijven op de zonsondergang, die ze beiden in de zomer of nazomer
van 1842 gadegeslagen hadden.
Toch heeft De Genestet al vroeger blijk gegeven van een in hem sluimerend talent, bij voorbeeld
ter gelegenheid van de verjaardag van zijn grootmoeder (april 1841), van de verjaardag van zijn
pleegouders (1841 en 1842) en ter gelegenheid van zijn afscheid van ‘Benno’, de kostschool (1843),
met als ondertitel ‘Vaarwel aan Barneveld’, opgedragen aan zijn schoolmeester. Uit dit gedicht blijkt
de grote vreugde van de dertienjarige jongen over zijn terugkeer naar Amsterdam. Het moet in de
zomer van 1843 geweest zijn, dat Petrus voor goed in het gezin Kruseman-de Vries werd opgenomen.
De familie woonde toen nog op de Keizersgracht no. 744, maar in het voorjaar van 1844 heeft men
het grotere huis Keizersgracht 377 betrokken2..
Wat de verhouding van de jonge dichter tot zijn pleegouders, pleegbroers en pleegzusters betreft,
moeten we in de eerste plaats bedenken, dat hij een overgevoelig nerveus kind was, bovendien het
enige kind van zijn ouders. Zijn pleegouders hebben grote zorg aan hem besteed, zowel wat zijn
opleiding als wat zijn fysieke gezondheid betreft. Heel dikwijls was de jongen ziek en het schrikbeeld
van de tuberculose stond zowel hemzelf als zijn pleegouders voortdurend voor de geest.
Voor de stemming en de verhoudingen in het gezin Kruseman meen ik te mogen verwijzen naar
het gedicht ‘St. Nicolaasavond’ (1849), met de vaderfiguur die zo verzot is op onderscheidingen. Dit
was namelijk ook het geval bij zijn pleegvader, die wel met de bijnaam ‘de Ridder’ werd aangeduid
en zich met zijn ‘lintje’ zelf portretteerde3..
Voor de moeder in het gezin, die schijnbaar stil op de achtergrond de loop der gebeurtenissen leidt,
moet zijn pleegmoeder Alida Kruseman-de Vries, model geweest zijn, terwijl de jongere kinderen,
die zich op de komst van de Sint verheugen en die toch ook vrezen, hun equivalenten vinden in de
jongere neefjes. De sfeer van echt huiselijke gezelligheid, die het hele gedicht ademt, is de dichter
zeker uit het gezin van zijn pleegouders bekend geweest.
Evenals we de ooms en tantes van onze dichter moeten kennen om zijn brieven te begrijpen, is het
noodzakelijk iets te weten van enkele van zijn neven en vooral van zijn nicht.
In het Kruseman-archief4. vindt men een lijstje van de hand van J.A. Kruseman, waarop hij de
namen van zijn kinderen, aangetrouwde kinderen en kleinkinderen met hun geboorte- en eventueel
ook hun sterfdatum genoteerd heeft. Bovenaan staat hij zelf, dan volgt zijn vrouw, dan hun zeven
kinderen, zijn pleegzoon Petrus Augustus, zijn latere schoonzoon Stephanus de Clercq en anderen.
Alexander Kruseman (2 oktober 1827), de oudste, komt niet dikwijls voor. Hij is jurist geworden
en vestigde zich later te Vlaardingen.
Hendrik Kruseman (29 oktober 1828), gewoonlijk Henry genoemd, deed tegelijk met De Genestet
zijn staatsexamen in Zwolle, maar slaagde niet.
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Suzanna Kruseman (26 februari 1830) ging veel meer met Peter om. Ze mocht hem graag en is zelfs
zijn meest vertrouwde vriendin geweest in de lange jaren, waarin hij zijn liefde voor zijn latere vrouw,
Henriëtte Bienfait, tegenover anderen geheim moest houden. Suzanna was met één arm geboren, om
welke reden haar ouders van mening waren, dat ze geen huwelijk zou aangaan. Toen Stephanus de
Clercq, de tweede zoon van Willem de Clercq, toenadering tot haar zocht, kwam het tot moeilijkheden,
waarvan we waarschijnlijk de sporen vinden in de ‘St. Nicolaasavond’. Suzanna logeerde herhaaldelijk
bij de familie Bienfait, dat wil zeggen bij Mevrouw de Weduwe Bienfait-Bodel Nijenhuis, op het
buiten ‘Welgelegen’ bij Bloemendaal, op uitnodiging van Henriëtte Bienfait. Suzanna wist van de
gevoelens van Peter voor dit meisje en zo kon ze de functie van postillon d'amour op zich nemen.
Het meeste contact heeft onze dichter gehad met Hendrik Lambertus Kruseman (8 april 1831). Hij
studeerde theologie evenals Petrus en onder zijn invloed aan het Remonstrantse Seminarie. Wel begon
Hendrik Lambertus de studie wat later dan zijn neef, maar zo kon deze ook zijn lichtend voorbeeld
blijven. Toen J.A. Kruseman Amsterdam verliet in het voorjaar van 1851, gingen de neven in de
Kalverstraat bij een zekere Bosch op kamers wonen. Bij zijn intrede als predikant te Zevenhuizen is
Hendrik Kruseman door zijn neef De Genestet ingewijd5.. Enkele jaren na de dood van de laatste,
nam Hendrik Lambertus (in de brieven ook Bertus, Berty en Boy genaamd) een beroep naar Delft
aan (1866) en heeft de gemeente Delft tot zijn dood toe gediend (1871). Hij woonde tijdens de jaren
van zijn predikambt ook in het huis van zijn gestorven neef, aan het Noordeinde te Delft.
Behalve het genoemde namenlijstje bevat het Kruseman-archief nog een ander belangwekkend
handschrift, het ‘familieboekje’, waarin vader Kruseman de belangrijkste gebeurtenissen uit het
familieleven genoteerd heeft. Uit stenografisch korte notities blijkt, dat Petrus in het leven van zijn
pleegvader geen minder belangrijke plaats innam dan één van zijn eigen kinderen. Omgekeerd blijkt
uit de brieven van de dichter, en bijzonder duidelijk uit de toespraak die hij ter gelegenheid van zijn
intrede als predikant (5 december 1852) uitspreekt, hoe hoog hij zijn oom en pleegvader waardeerde.
Over Mevrouw Kruseman horen we bijna niets, behalve misschien als moederfiguur in de ‘St.
Nicolaasavond’.
In de nazomer van 1843 werd Peter als leerling van de Latijnse School aan de ‘Singel bij het
klooster’ te Amsterdam ingeschreven (later no. 453) en in deze hoedanigheid wandelde hij dagelijks
van de Keizersgracht bij de Huidenstraat naar school. Later, in 1849, heeft de dichter de school en
zijn makkers herdacht in het gedicht ‘'t Latijnsche School’.
Nadere gegevens over de schooljaren (1843-47) zijn schaars. Zeker is wel, dat de jonge man veel
dichtte. Meestal betrof het gelegenheidspoëzie, maar ook wel andere gedichten. Hij heeft uit deze tijd
echter later heel weinig in zijn eerste bundel opgenomen; daaruit blijkt, dat hij deze poëzie zelf niet
waardevol heeft geacht. Heel wat poëzie uit de gymnasiumtijd is in het Letterkundig Museum te
's-Gravenhage bewaard gebleven en zou wel een afzonderlijke korte bespreking waard zijn.
Verder werpt het dagboek van G.J. de Clercq - hoewel het pas sedert 1845 vrij regelmatig is
bijgehouden - wel enig licht op Petrus Augustus en zijn verhouding tot familieleden, vrienden en tot
het maatschappelijk leven van die tijd. De eerste maal noemt De Clercq zijn vriend op 26 februari
1845 en wel in verband met een feestje bij de familie Bienfait, waarschijnlijk ter gelegenheid
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van de 21ste verjaardag van Henriëtte, die de dichter, toen 14 jaar oud, reeds in 1843 bij een bezoek
aan ‘Welgelegen’, het buiten te Bloemendaal, had leren kennen. In de jeugdbrieven vinden we de
sporen van de moeilijkheden die hij en zijn latere vrouw moesten doorstaan vóór ze tot een officiële
verloving konden komen. De voornaamste oorzaak ligt waarschijnlijk in het leeftijdsverschil. Henriëtte
was geboren op 28 februari 1824 en Petrus op 21 november 1829; ze verschilden dus ruim vijfeneenhalf
jaar in leeftijd. Het ligt voor de hand, dat Henriëttes moeder (haar vader was 22 september 1843
gestorven) en de pleegouders van Petrus aan zo'n samengaan niet geloofd en dus hun toestemming
daarvoor niet verleend zouden hebben. Bovendien duurde het lange tijd eer Peter zekerheid had
omtrent de gevoelens van Henriëtte, en ook toen dat wel het geval was, bleef de verhouding tussen
de beide jonge mensen moeilijk en labiel. Henriëtte vreesde door anderen ten huwelijk gevraagd te
worden voordat Peter met zijn studie zo ver zou zijn, dat hij tenminste zijn aanzoek zou kunnen doen.
Het is duidelijk, dat deze emotionele toestand van geheimhouding en onzekerheid voor beiden
ongunstig was.
In het dagboek van Gideon de Clercq vinden we aantekeningen die dit bevestigen, maar we zien
ook hoe vrienden trachtten het contact tussen Henriëtte en Peter te vergemakkelijken. Vriendschap
is in het gehele leven van de dichter een belangrijke factor geweest, misschien wel het meest in deze
jaren. Behalve aan Gideon moeten we in dit verband denken aan Adriaan Gildemeester, Suze Kruseman,
Goosje de Clercq en anderen.
Wat we niet uit de brieven van de dichter gewaar worden, maar wel uit de dagboeknotities van zijn
vriend Gideon, is dat Peter ook bij andere meisjes zeer gezien was en dat hij zich dit gaarne liet
welgevallen. Behalve Suze Kruseman en Goosje de Clercq moet hij het meisje Marie van Braam, die
hij bij zijn studievriend Kneppelhout leerde kennen, wel enigszins het hof gemaakt hebben. Volgens
Gideon de Clercq heeft deze blonde Marie hem geïnspireerd tot de Marie-figuur in zijn Fantasio,
terwijl hij zichzelf als haar partner en tegenspeler zou hebben uitgebeeld.
Verder wordt in dit verband nog Doortje Vrolik genoemd, een naam die trouwens ook in de brieven
van de dichter zelf voorkomt.
Na zijn staatsexamen staan de kansen op toestemming van de wederzijdse ouders voor Henriëtte
en Peter beter. De voorbereiding tot dit examen heeft de jonge dichter echter veel moeite gekost. Hij
kan niet regelmatig studeren. Allerlei ideeën leidden hem af. Hij was zeer ontvankelijk voor indrukken,
dichtte, improviseerde of hield voordrachten (voor letterkundige genootschappen zoals ‘Oefening
baart Kunst’ te 's-Gravenhage) en ging veel met vrienden en bekenden om. Bovendien speelde zijn
gezondheid hem voortdurend parten. Hij was overgevoelig voor vochtig weer, leed aan zenuwpijnen
na te grote opwinding en dergelijke.
Maar eindelijk, op 25 augustus van het jaar 1847, op 18-jarige leeftijd, legde hij te Zwolle het
staatsexamen af. In zijn brief aan Adriaan Gildemeester vertelt de dichter uitvoerig over zijn
examenervaringen, terwijl de brief aan J. Thiebout, rector aan het gymnasium te Zwolle, d.d. 11
september 1847 en het daarin opgenomen gedicht het beeld voor ons verder aanvult.
Ook Gideon de Clercq is onder de indruk van deze gedenkwaardige examendag en wijdt er de
volgende notities aan (26 augustus 1847): ‘Peter vertelde ons van a tot z den loop van zijn examen,
hoe hij alle assurantie bij het binnenkomen der zaal verloren had, hoe hij beurtelings gefoeterd en
gestampt had,
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hoe lief de professors voor hem waren, hoe hij vijf malen een wandeling in den tuin had mogen maken
en zes maal een glas water had moeten drinken, hoe glansrijk hij op zijn historie gerespondeerd had
en geweten had, wie “Claudius de langharige” was. En dat alles met een flux de bouche en een
opwinding, dat wij allen met open ooren hem aangaapten.’
Op 22 juni 1847 werd Petrus Augustus de Genestet ingeschreven als student aan het Remonstrants
Seminarium te Amsterdam. Uit zijn brieven en uit de opmerkingen van zijn professoren blijkt, dat
hij ook nu geen ijverig student was. Trouw bezocht hij de samenkomsten van de dispuutclub C.E.M.
(Colit exercitio mentem6.), graag ging hij naar zijn vriend Adriaan Gildemeester, die in Delft studeerde,
of naar Gideon de Clercq, met wie hij gewoonlijk dinsdags een grote wandeling maakte, maar die hij
ook anders meermalen opzocht. Met Gideon bezocht hij dikwijls de zogenaamde ‘Fransche’ Variétés
in de Amstelstraat te Amsterdam. Bovendien stichtten de vrienden een club tot leniging van de nood
der armen, Atticus genaamd. Geen overbodig instituut in een tijd toen er van sociale verzorging van
staatswege nauwelijks sprake was. Tenslotte ging het hart van Peter uit naar Henriëtte Bienfait, met
wie hij door de duinen van Bloemendaal zwierf. Meermalen is opgemerkt, dat De Genestet geen
liefdespoëzie heeft gedicht. Dit is echter wel het geval; alleen heeft hij de gedichten voor Henriëtte
later niet in een van zijn bundels opgenomen, op uitdrukkelijk verzoek van zijn vrouw. Er zijn er wel
enige bewaard gebleven en verder heeft de dichter zich in zijn brieven geuit.
Over het algemeen kunnen we zeggen, dat hij het rusteloze, vrolijke leven van gymnasiast als
student voortzette. Hij studeerde bij vlagen, ook later; men krijgt de indruk dat hij voor literatuur
minstens evenveel belangstelling had als voor de theologie.
Tot de eisen van het proponenten-examen behoorde het uitspreken van een aantal proefpreken. In
het al eerder genoemde familieboekje van Kruseman lezen we met de datum 4 maart 1851: ‘Onzen
geliefde Peter sprak op heden in de Remonstrantsche Kerk zijne eerste leerrede als Kandidaat in de
Godgeleerdheid uit. Hij had tot tekst gekozen Mattheus 10 vs. 33: Wie mij verloochent voor de
menschen, die zal ik ook verloochenen voor mijnen hemelschen Vader. Hij heeft in alles uitmuntend
voldaan. Zegen over zijnen arbeid’.
In hetzelfde boekje vinden we met de datum 4 april 1851: ‘Heden predikte onzen geliefden Peter
ten tweede male in de Remonstrantsche Kerk en had tot tekst Mattheus 5 vs. 29-30: Maar indien Uw
regter oog U ergert. De annotatie eindigt: ‘Met verhoogde voldoening is deze leerrede aangehoord’.
Op 22 en 23 juni 1852 legt Petrus Augustus zijn eindexamen af. Het resultaat was niet schitterend.
In de notulen van de Professoren en Curatoren wordt zijn dissertatie afgekeurd, zijn proefpreek miste
‘een fond van vastheid en diepte van evangelische opvatting’. Toch besluit men tot zijn promotie, in
biddende hoop dat hij in rijper leeftijd en bij rijper ondervinding zal aanvullen wat hem nu ontbreekt.
Kruseman is niet zo somber gestemd over de resultaten van zijn pleegzoon en noteert: ‘Na een
afgelegd alleszins gelukkig eindexamen voor Curatoren, sprak op heden mijn geliefde Peter zijne
eerste openbare leerrede uit naar aanleiding van Joh. 3 vs 19, eerste gedeelte. Een overgrote schaar
van toehoorders had het kerkgebouw der Remonstrantsche Gemeente gevuld. Treffend was zijn taal,
elk hing als aan zijne lippen. Hij is voor den kansel geboren. Mijn wensch om hem als leraar te zien
optreden is ook hier op het gelukkigst vervuld geworden. God spare zijn leven’.
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Allard Pierson, die de eerste openbare rede van De Genestet heeft bijgewoond, getuigt dat hij ‘grote
gaven voor de kansel bezat’.
Na zijn examen blijkt uit een aantal uiterlijke gebeurtenissen, die natuurlijk de reële neerslag van
een innerlijk gebeuren zijn, dat de jongeman tot man is gerijpt.
In de zomer van 1852 zoekt de proponent een standplaats en moet daarvoor proefpreken houden.
Waddinxveen wordt een teleurstelling. De kerkeraad had te duidelijk waargenomen, hoe zeer het
preken de jonge predikant vermoeide en koos daarom zijn krachtiger collega. Moordrecht beriep De
Genestet eenstemmig, maar ook naar de standplaats Delft had deze gedongen. Nadat Delft hem
beroepen had, schreef hij Moordrecht op de hem eigen bescheiden wijze af. Waarom hij Delft boven
Moordrecht verkoos, weten we niet. Nergens laat hij zich daarover uit. Zeker is het hem niet te doen
geweest om een hoger traktement, integendeel, de komende zeven beste jaren van zijn leven zal hij
met grote toewijding, doch bijna zonder vergoeding, de Remonstrantsche Gemeente te Delft dienen.
Nu hij beroepen was, kon de jonge predikant overgaan tot het sluiten van zijn huwelijk met Henriëtte
Bienfait, hetwelk dan ook op 9 september 1852 te Overveen voltrokken werd. De huwelijksinzegening
vond plaats in het kerkje te Bloemendaal, waar een andere P.A. de Genestet ruim dertig jaar (1761-92)
het predikambt had vervuld. Volgens het familieboekje achtte Kruseman zijn pleegzoon nu volwassen
door zijn ambt en door zijn huwelijk en vertrouwde hij hem zijn erfdeel toe.
Na de huwelijksreis ging het jonge paar nog voor korte tijd naar Bloemendaal, maar 20 november
1852 betrok het de pastorie gelegen aan het Spoorsingel in Hof van Delft. Op 5 december 1852 werd
De Genestet door zijn vroegere leermeester, Professor Abraham des Amorie van der Hoeven, als
predikant bevestigd. Het gedicht ‘In Memoriam’ (1855)7., na de dood van deze hoogleraar ontstaan,
getuigt van de eerbied die de dichter voor hem koesterde. Waarschijnlijk heeft hij later (1857/1858)
mede onder de invloed van die leermeester deelgenomen aan de strijd voor verruimde denkbeelden
op theologisch en godsdienstig gebied.
In de avonddienst van 5 december 1852 sprak De Genestet voor het eerst als vast predikant zijn
gemeente toe. Bij die gelegenheid dankte hij zijn pleegvader met een persoonlijk woord:
‘Daar ligt mij nog een woord op het hart. Als de jongeling tot leeraar gevormd en geroepen het
ouderlijk huis verlaat, voor de kring zijner eerste gemeente, zoo pleegt hij zijn intrede in het leven en
in de dienst des Heeren een dankbaren afscheidszegen uit te spreken over het hoofd van vader en
moeder, die naast zijn God hem brachten tot zoover. Ik ben ouderloos sinds mijne vroege kinderjaren.
Maar mijn Vader, Die in de Hemelen is, heeft troostend en zorgend, mij een edel mensch, met een
christelijk en liefh[ebbend] hart, tot leidsman en verzorger op aarde geschonken, Die mij als kind
heeft liefgehad, die ik Vader heb genoemd en als Vader vereerd en bemind.
In dezen plechtigen oogenblik spreek ik nog eenmaal hem toe, met dien heiligen naam en zegge:
Vader, die met mij het hoofd buigt voor onzen God in Christus, om al het heil mij geschonken - een
zegen ook op al Uw zorgen en de verhooring Uwer wenschen en gebeden. Vader - ik geef in deze
ure de belofte U weêr, die Gij mijner lieve moeder, als zij gereed was henen te gaan, als tot laatste
verkwikking en lafenis geschonken hebt, dat Gij voor mij zorgen en waken zoudt. Gij hebt haar rein
en ongeschonden bewaard: beter, dan ik uit
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kan spreken, hebt Gij edele Uw woord vervuld. Daarom heft Uw dankbaar kind zegevierend zijne
handen over U op - en spreekt het biddend kinderhart: De Vader der weezen vergelde, wat ik niet kan
vergelden.’
Er is nog een derde symptoom, waaruit blijkt dat de dichter zijn jeugd en zijn studietijd achter de
rug heeft en een nieuw tijdperk tegemoet gaat. Dat is de uitgave van zijn bundel Eerste Gedichten in
1851. Daarin heeft hij alles bijeengebracht wat hij waardevol genoeg achtte om niet alleen een kleine
kring van verwanten en vrienden, maar het Nederlandse Volk voor te leggen. Uit de voorrede tot de
bundel spreekt het bescheiden, maar ook geestige karakter dat de dichter altijd heeft gekenmerkt.
De eerste jaren in de pastorie aan het Spoorsingel in Hof van Delft zijn voor het jonge paar heel
gelukkig geweest. De brieven (zie het gedicht Het oude Huis, 1857) uit die tijd behoeven geen
commentaar. Wel viel het preken De Genestet altijd zwaar, wel kostte de voorbereiding van zijn preek
hem steeds veel tijd en inspanning. Maar de resultaten bleven niet uit. De gemeente kwam trouw naar
zijn eenvoudige preken luisteren en ook anderen werden daardoor aangetrokken.
Grote vreugde brachten de verwachting en de geboorte van het eerste kind, Maria Louise Henriette,
op 23 juni 1853. De eerste naam herinnert aan de moeder van de dichter, de tweede aan de moeder
van zijn vrouw, en de derde aan de jonge moeder zelf.
Bij de geboorte van de beide volgende dochters, Johanna Catharina (16 november 1854) en Dina
Cornelia (7 oktober 1857) was de vader niet minder gelukkig. Wel moeten we bedenken, dat de tijd
van ‘blijde verwachting’ voor de moeder steeds zeer moeilijk was en dat ze zware bevallingen had,
waardoor het echtpaar niet steeds blij maar dikwijls zeer bezorgd was. Behalve deze zorgen in het
eigen gezin, beleefde de predikant in zijn gemeente ziekte, dood en vooral ook armoede mee. Er is
een winterpreek van hem bewaard, waarin hij in verband met de felle koude tot grotere liefdadigheid
aanspoort. Daar kwam nog bij, dat Henriëtte zich in Delft nooit helemaal heeft thuisgevoeld. Haar
hart ging uit naar haar familie, vooral naar haar moeder en haar zusters Dina, Jeanne en Fanny. Daarom
verwachtte ze graag bezoek en werden de feestdagen, zoals de kerstdagen en de jaarwisseling, soms
in Amsterdam gevierd.
Ook De Genestet moeten we er van verdenken, dat hij graag naar Amsterdam, of liever nog naar
Bloemendaal ging. De zomervakanties bracht hij dan ook doorgaans met zijn hele gezin op
‘Welgelegen’ door. Een zinnetje uit de Mailbrief (VI):
Gij kent toch Delft! Dit stadje is schoon gelegen,
Vlak aan den spoorweg, tot mijn grote vreugde en zegen ... spreekt duidelijke taal.
Het gezin had in Delft maar weinig intieme vrienden. Wel wordt herhaaldelijk in de brieven
Mevrouw Heyting genoemd; verder J. Pijnappel, die met een dochter van Professor Abraham des
Amorie van der Hoeven getrouwd was, en Tatum Hendrik Nicolaas Zubli, een collega.
Uit een brief van Henriëtte aan haar zuster Dina (zonder datum, maar zeker van het voorjaar of de
zomer van 1858) blijkt hoe ze zich verheugt op het bezoek van A. Réville, Waals predikant uit
Rotterdam, opdat haar man eens prettig met hem zal kunnen praten. Voor zichzelf ziet ze een beetje
tegen dit bezoek op, zoals ze schrijft, omdat ze Frans zal moeten spreken. Uit zo'n enkele passage
wordt men gewaar, dat De Genestet, met zijn vooruitstrevende ideeën,
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zich in Delft wel vaak alleen heeft gevoeld.
Geen wonder, dat hij behalve Réville graag vrienden ontving, zoals Gideon de Clercq, Adriaan
Gildemeester en Conrad Busken Huet. In het eerste jaar van zijn huwelijk is J.H. van Vloten ook wel
eens in Delft op bezoek geweest. Het is duidelijk, dat de jonge predikant in de jaren 1852 tot 1855
minder open stond voor de doorbraak van het moderne denken in de protestantse sector dan later
(ongeveer 1857 tot 1858) toen hij door de omgang vooral met Busken Huet, die zijn Brieven over
den Bijbel in 1858 publiceerde, in nader contact trad tot de problemen van zijn tijd. Aan de omgang
met Huet zal het wel te danken zijn, dat De Genestet zich in deze tijd aan de studie van de nieuw
verschijnende werken en brochures wijdt, om stelling te kunnen nemen tegenover de verschillende
standpunten, pro en contra supranaturalisme, de vrije wil en andere problemen8..
De vrucht van deze studie vinden we in de Leekedichtjes van december 1860. Het jaar 1857/58 is
een keerpunt in het leven van De Genestet. Zoals opgemerkt werd, distantieerde hij zich van de strenge
opvattingen van het protestantisme, zowel onder invloed van studie als door innerlijke ontwikkeling.
Toch heeft hij zich nooit geheel van de traditie losgemaakt; hij is altijd een sterk religieus voelend en
christelijk gelovig man gebleven. Een gebeurtenis waaruit blijkt hoe moeilijk de dichter eigenlijk met
traditie of gewoonte brak, is zijn verhuizing naar het Noordeinde in de gemeente Delft.
Zoals we uit de brieven weten, had hij reeds lang dit ruime huis op het oog gehad, maar toen hij er
eenmaal woonde, schreef hij het mooie gedicht ‘Het oude huis’, dat in zijn bundel gedichten Laatste
der Eerste is opgenomen en waarin hij zijn liefde voor het oude uitspreekt.
In dit nieuwe huis werd na een bijzonder moeilijke tijd op 19 mei 1859 een zoon geboren, Petrus
Adrianus. Petrus heette het kind naar zijn vader, Adrianus naar diens zeer gewaardeerde vriend Adriaan
Gildemeester. De vader dicht in zijn vreugde ‘Op een kind in Mei geboren’, een poëtisch lentegedicht
in een rustig vloeiend ritme.
Aanvankelijk scheen het moeder en kind goed te gaan, maar dat duurde niet lang. Henriëtte kreeg
koorts en hoestte; de bekende symptomen van de meest gevreesde ziekte in de 19de eeuw. De dichter
kende de lijdensweg van zeer nabij. De gedichten ‘Haantje van den toren’ (1857) en ‘Schitterende
Starre’ leggen daarvan getuigenis af. Toch was Henriëtte nog persoonlijk aanwezig bij de doop van
haar zoon op 10 juli 1859, maar het was ook haar laatste kerkgang. Na een tijd van hoop en vrees,
een verblijf in Bloemendaal en daarna nog een korte lijdenstijd in Amsterdam in het huis van haar
moeder, is de jonge vrouw gestorven op 20 november 1859, één dag vóór de dertigste verjaardag van
haar man.
Deze datum, of beter de maand november 1859, vormt opnieuw een keerpunt in het korte leven
van de dichter. Hij is geslagen, maar niet verslagen. Met zijn zieke vrouw heeft hij de toekomst nog
besproken: hij zal zijn ambt neerleggen om zich beter te kunnen wijden aan de opvoeding van zijn
moederloos viertal. Natuurlijk zijn er nog andere beweegredenen die hem tot deze stap brachten, maar
hij geeft die andere motieven niet bloot. Heel precies zullen we ze dus nooit kennen. We gissen dat
ook zijn persoonlijke gezondheid een rol heeft gespeeld, dat hij geen moed had alleen naar Delft terug
te keren en waarschijnlijk hebben zijn veranderde gevoelens tegenover de Gereformeerd-Remonstrantse
Kerk als instelling ook wel gewicht in de schaal gelegd. In ieder geval gebeurt nu waarop J.H. van
Vloten reeds lang hoopte: De Genestet
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wordt predikant voor het Nederlandse Volk en niet langer voor zijn Delftse gemeente alleen.
Toch was de beker van beproevingen in november 1859 nog niet leeg. Zijn zoontje begint te kwijnen
en sterft op 10 januari 1860, waarop de dichter smartelijk uitroept:
‘Een logen bleek U 't lied van Mei ...!’

Eén couplet voegt hij toe aan het Mei-gedicht van 1859, een klacht over de verstoorde mei-idylle in
een onrustig ritme.
Kruseman noteert onder de datum 10 januari 1860: ‘Heden is het jongste kind van Peter gestorven,
genaamd Peter Adriaan in den ouderdom van 8 maanden en te Overveen bij zijne Moeder begraven,
den 14. dezer.’
De Genestet blijft met zijn kinderen voorlopig bij zijn schoonmoeder en schoonzusters te Amsterdam.
Daar voelt hij zich enigszins thuis, daar ontvangt hij ook nog in december 1859 de kerkeraad van
Delft om hun zijn besluit mee te delen niet naar Delft terug te keren. Wel is hij van plan af en toe te
gaan preken. Maar een vaste standplaats wenst hij niet meer.
Op 18 december 1859 sprak hij te Delft zijn afscheidspreek uit met het thema: Beproefd maar
nogthans blijde ...
Ondanks de slagen van het lot veerde de dichter nog eenmaal op om een nieuw leven te beginnen.
In de laatste anderhalf jaar van zijn bestaan heeft hij hard gewerkt. Op literair gebied zorgde hij eerst
voor de bundeling van zijn gedichten uit de jaren 1852-1860, verschenen in het voorjaar 1861. De
titel duidt aan, dat de dichter een nieuw tijdperk gekomen achtte. De tweede druk van de ‘Eerste
Gedichten’ waarin voor het eerst de St. Nicolaasavond was opgenomen, verscheen in 1860 en in
december van dat jaar zag de bundel ‘Leekedichtjes’ het licht. Deze laatste bestaat uit epigrammen
op het gebied van de strijd om verruimde denkbeelden op godsdienstig gebied, op grond waarvan De
Genestet later ‘De dichter van het Modernisme’ is genoemd.
Verder heeft De Genestet zich verdienstelijk gemaakt in zijn functie van secretaris van de
Vondelcommissie, onder voorzitterschap van Mr J. van Lennep. De commissie trachtte gelden bijeen
te brengen om de prins onzer dichters op passende wijze door een standbeeld te eren. Het resultaat
van dit streven heeft De Genestet niet beleefd, want het standbeeld van Vondel werd pas op 18 oktober
1867 in het Vondelpark te Amsterdam onthuld.
In de derde plaats heeft De Genestet tot aan zijn dood tezamen met C.P. Tiele de Christelijke
Volksalmanak geredigeerd. Deze taak rustte reeds vanaf de zomer van 1855 op hun schouders. Het
was de bedoeling door genoemde almanak verantwoord proza en poëzie in het Christelijk Nederlands
gezin te brengen. De correspondentie tussen de beide redacteuren werpt een licht op de moeite die
zij zich hebben getroost om hun doel te bereiken. De Genestet zorgde hoofdzakelijk voor de poëzie
door eigen bijdragen, maar ook door de beoordeling en het bijwerken van de bijdragen van anderen.
Tiele nam het proza grotendeels voor zijn rekening.
Een laatste bewijs dat de dichter zich met het leven, zoals het na de grote slagen voor hem was
geworden, wist te verzoenen, blijkt uit het feit dat hij zijn jeugdige schoonzuster Catharina Jeanne
(geboren 13 februari 1838) ten huwelijk vroeg. Tot het sluiten van dit huwelijk is het echter niet meer
gekomen.
Volgens Busken Huet had De Genestet nog grote plannen met betrekking tot de dichtkunst. Ook
de dagboekaantekeningen van zijn vriend Gildemeester
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bevestigen dit. Het was hem echter niet meer vergund zijn plannen uit te voeren. Na een afmattende
ziekte stierf hij op 2 juli 1861 te Rozendaal bij Velp, ten huize van zijn schoonmoeder.
Zijn pleegvader tekent in zijn Familieboekje aan: ‘Heden overleed zeer onverwacht onzen geliefden
Petrus Augustus de Genestet ten gevolge van verzwakking door eene ontsteking in de maag- en
slijmvliezen, te Rozendaal nabij Arnhem ten huize van zijne Behuwdmoeder Mevrouw de Wed.
Bienfait, met wiens dochter Jeanne hij op het punt stond van een tweede huwelijk aan te gaan. Hij
laat drie thans ouderlooze meisjes na en is met hem de naam van de Genestet uitgestorven. Hij bereikte
nog geen 32-jarigen leeftijd. Zijn verlies is groot voor zijne betrekkingen, zijn vrienden, voor geheel
de Maatschappij.’
Uit verschillende beschouwingen van bevriende letterkundigen en uit de belangstelling bij De
Genestets begrafenis blijkt de juistheid van deze opmerking. Hij was een gewaardeerd dichter geworden
en is het blijkens de talrijke herdrukken van zijn werk enige generaties lang gebleven.

Eindnoten:
1. De officiële acten bevinden zich bijna alle in fotocopie in het Letterkundig Museum te 's'-Gravenhage, als resultaat
van onderzoek door H.E. Ett.
2. Kam, 150.
3. Verzameling H. van Hasselt-van Rees.
4. Gedeeltelijk in Koninklijk Oudheidkundig Museum, ondergebracht in het Rijksmuseum te Amsterdam.
5. 20 November 1853; de preek is bewaard in GAD.
6. Oefening ontwikkelt de geest.
7. Complete Gedichten 1912.
8. Zie Catalogus eener Bibliotheek ... waarin opgenomen de boekerij van De Genestet. GAD.
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Brief no. 1 Aan Fanny Bienfait
Datum: 4 Maart 1852
GAD

Amsterdam, 4 Maart 1852
Lieve Piederum!1.
Je hebt mij gezegd dat je zoo dol graag een briefjen van mij zoudt willen hebben en daarom zal ik je
nu maar eens verrassen. Amuseert het je goed te Haarlem2. - of is het zoo als ik je voorspelde al gedaan
met de pret en verlangt het onrustige hartjen naar verandering? Dat moet je mij Zaturdag eens vertellen.
Ons gaat het heel wel. Jeanne3. heeft zich gisteren voor 't eerst goed op school geamuseerd; de twee
eerste dagen had zij er nog niets geen ‘zinnigheid’ in.
De koning4. is te Amsterdam en nu op t'oogenblik is er muziek voor het paleis; heel mooi!
Wie weet, als je nu in Amsterdam waart of ik je niet op de koffij had gevraagd! Gij zult
waarschijnlijk uit wandelen zijn met dit frissche heldere weêr en Mama zal wel blij zijn dat zij eens
van de lucht kan genieten - niet waar? Jet5. en ik gaan er op uit. Hoe gelukkig dat Mama zich verleden
Maandag niet heeft bezeerd; was je ook geschrokken? Toen ik Dingsdag avond naar huis ging - was
het op de sluizen zoo glad*, dat het wel eens leelijk voor mij af had kunnen loopen, als ik niet
voorzichtig was geweest. t'Is in huis heel stil nu jij er niet bent, kind! Ik verlang er naar om je weer
eens wat voor je ... voor je ... br ... te geven als je aan 't gillen en leven maken bent. Leven maken
vind ik nog niets, maar dat leelijke gillen hoop ik dat je te Haarlem, zult verleerd zijn. Je moet daar
toch als tante de wijsheid bewaren onder de kinderen. Dat is je roeping. Wat beteekent: roeping?
Jeanne kent al heel wat van Télémaque6. van buiten. Jij moest aan de jufvrouw vragen of je daar
ook maar vast meê beginnen mocht; t'is zoo goed om mooi fransch te leeren. En hoe gaat het met
Louis7.? Vrolijk je hem wat op? Zult ge mijn komplimenten doen aan 't nichtjen en de neven8.. Ben je
daar ook al eens op uit geweest, op een partijtjen of zoo; of blijf je maar stilletjes thuis? Als je nog
tijd hebt moet je mij maar netjes en gaauw een briefjen terug schrijven. Ik geloof dat ik even graag
briefjens krijg als jij; maar jij schrijft ze liever dan ik.
Groet Mama hartelijk ook Kee; ook Chris.
Ontfang tien kussen Van Uw liefh. P.
ook van Henriette; wij zijn allen bloeiend en wel!

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
*
6.

Piederum: kindernaam voor Fanny Bienfait (1841-1865), zuster van Henriette Bienfait.
Haarlem: ten huize van het echtpaar Morell-Bienfait.
Jeanne Bienfait, een jongere zuster van Henriette.
Willem II.
Henriette Bienfait.
In het manuscript onderstreepte woorden zijn cursief gezet.
Bedoeld is Les aventures de Télémaque door Fénélon (François de Salignac de la Mothe (1651-1715)).
De naam Fénélon ontleent de schrijver aan het kasteel Fénélon in het departement Dordogne, waar hij geboren werd.
De held van het boek is de Griek Telemachos, de zoon van Odysseus en Penelope.
7. Louis Antoine Bienfait.
8. De kinderen van Christiaan Morell en Jeanne Cornelie Alette (Kee) Bienfait.
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Brief no. 2 Aan A. da Costa
Datum: 24 juni 1852
UBA

Bloemendaal 24 juni 1852
Maandag-avond
't Heeft mij gloeiend gespeten, lieve Vriend, dat wij van morgen elkander niet even de hand hebben
kunnen drukken, na al de gewichtige momenten die doorleefd zijn, sinds wij elkaêr Maandag zagen.
Ontfang mijn hartelijkste gelukwenschingen met Uw promotie en met Uw zoo uitnemend geslaagde
dissertatie.
't Was mijn plan geweest van middag U een bezoek te komen brengen - maar 'k heb visites gehad
van 12-4½ en toen moest ik dineren bij Gildemeester1.. Van Piet Bruin2. vernam ik nog zoo t'een en
ander van den feestelijken dag.
Van avond ben ik weer herwaarts gestoomd en kom nu waarschijnlijk de eerste acht dagen niet in
stad, daar ik Zondag weêr prediken moet. De eerste gelegenheid dat ik in stad koom, zult Gij de eerste
zijn tot wien ik mijn haastige schreden richt. Breng ook s.v.p. aan Uw Vader en Moeder mijn oprechte
groeten en gelukwenschingen over. Als Gij dezen brief ontfangt zijt Gij ‘een jarige’. Ik hervat dus
mijn felicitaties. Zegen op Uw werk en toekomst vol onderscheiding en vreden tevens - zonder één
oogenblik verveling - dat wenscht U mijn hart. Beleef morgen een dag vol feestvreugd en dankbaarheid.
Gedenk mijner als ik U en geloof mij
met een stalen!
en in haast.
Gantsch de Uwe
P.A. de Génestet.

Eindnoten:
1. Ten huize van de ouders van Adriaan Gildemeester: Hendrik Daniël Gildemeester en Jeanne Marie Boissevain.
2. Piet Bruin: in Geschiedenis van het Amsterdamsch Studentenleven 1632-1932, Amsterdam 1932, worden P. Bruyn en
Ph.H. Verbeek als mederedacteuren van De Genestet voor de Studenten-Almanak genoemd (p. 139).

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

3

Brief no. 3 Aan G.J. de Clercq
Datum: 27 juni 1852
UBA

Bruine Jeugd,
Het heeft mij afgrijsselijk gespeten dat ik niets meer van U gezien noch gehoord heb, want ik had
met U willen afspreken, wanneer wij U nu buiten1. zouden zien, morgen half vijf? Met den laatsten
trein of Zondag met den eersten? stellig niet met den tweeden - want wij hebben kleine plannetjes.
Wij hebben stellig op U gerekend. Anders zou Henri Kruseman zijn komen logeren. Komt Gij Zaturdag
dan logeert gij op Welgelegen en kunt gereedelijk Maandag ochtend met de jonge lui per eerste weêr
vertrekken. Ik reken cito cito op een episteltje; wanneer Gij arriveert, moet daar natuurlijk duidelijk
in staan. Mijn Examen2. is zeer uitermate voorspoedig gegaan en van de Verzoeking, die nog al
uitgedijd was - van daar mijn sonate3. - hebben we veel satisfactie gehad. Ik blijf voor u die ik ben
P.
Bloemendaal
Vrijdagmorgen 12 uur
27 Juny 52
spoed!!!
Adres: Den Heere Gideon de Clercq
Cingel naast de Ronde Luthersche Kerk

Eindnoten:
1. Huize ‘Welgelegen’ te Bloemendaal.
2. Promotie tot Remonstrants proponent op 26 juni 1852.
3. Levenslied, in Complete Gedichten 1912, 129-131.

Brief no. 4 Aan S.J. van den Bergh
Datum: 20 juli 1852
KBG

Waarde Vriend,
wat spijt het mij dat we elkander weêr in zoo lang niet gezien en gesproken hebben! Dat ik het druk
heb - begrijpt gij Zondag aan Zondag in onze noodlijdende gemeenten1. prediken! Wanneer ik te 's
Hage zal komen weet ik niet. Maak U voorts niet ongerust over mijn houding tegenover den Aurora:
Gij krijgt een vaers van mij, dat u lijken zal, hope ik. De warmte heeft mij in mijn gestel en in mijn
plannen en werkjes vreeslijk gehinderd; voeg er bij dat ik sinds zes weken aanhoudend aan mondpijn
souffreer, ook al waarschijnlijk van de warmte en de vele tochten die ik op mijn vele reisjens heb
opgelopen. de kritiek in de Europa2. vond ik allerliefst en hier en daar uitnemend juist - Schoon ik in
vele opzichten sterk van gevoelens verschil - De recensent schijnt
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meer op te hebben met louter gevoel - dan met gevoel in kúnstvorm verborgen of neêrgelegd. Is it
not? - De Gids3. laat nog zijn oordeel wachten. t'Is mogelijk dat ik aanst. week even in 't Haagje kom
en U verras.
Vrouw en kroost zijn wel, bid ik? Doe der eerste mijne groeten s.v.p. t'Is zonde, maar wat ben ik
in lang niet in de Schoolstraat geweest! Ik schaamde mij zeker - indien mijn geweten mij niet gelijk
gaf, wanneer ik zeg dat het mijn schuld niet is. Dit briefjen is niet meer dan een handdruk. Goed dat
er postzegels zijn! Adieu; met het verlangen in 't hart U spoedig te kunnen komen zien,
in haast
Yours Truly
P.A. de Genestet.

Eindnoten:
1. Gemeenten zonder eigen predikant; door de Commissie tot de zaken der Remonstrantse Kerk werd er zorg voor gedragen,
dat predikanten uit andere gemeenten van tijd tot tijd een beurt in zulk een gemeente vervulden.
2. Betreft kritiek op ‘Een bundel eerste gedichten van P.A. de Genestet’ in: Europa, Verzameling van in- en uitlandsche
lettervruchten, ter bevordering van wereldkennis en aangenaam onderhoud, met platen; uitgegeven te Dordrecht bij
H. Lagerweij, (1852), 2de deel, 193.
3. De recensie door C. Zimmerman in De Gids, II (1852), 414-20.

Brief no. 5 Aan de Secretaris van de Commissie tot de zaken der Gereformeerde
Remonstrantse Gemeente
Datum: 26 juli 1852
UBL

26-7-1852
Weleerwaarde Zeer geleerde Heer,
Hooggeachte Vriend,
Heden middag ontfing ik den beroepsbrief onzer Gemeente te Moordrecht1.. Nu zoude het mij zeer
aangenaam zijn van mijn beurt aldaar, op aanst. Zondag 1 Aug. ontslagen te worden. Ik twijfel niet
of Gij zult dit verlangen goedkeuren. Morgen heb ik een konferentie met de kerkeraad der Remonstr.
Gemeente te Delft. Waarheen de Heer mij leiden wil is mij nog niet helder: mijn strijd valt mij zwaar.
Mag ik U verzoeken Ds. van Teutem hartelijk te danken voor zijn vriendelijk schrijven aan mij?
ZWEw. meende dat ik reeds heden met den Delftschen Kerkeraad had gesproken: t'is eerst morgen,
als ik zeide.
Voor t' oogenblik is mijn hart bij de ‘armen van geest’2. te Moordrecht, die ik lief heb gekregen:
roepen plicht en geweten mij elders, ik ben ook bereid.
Geloof mij, met hoogachting en liefde,
Weleerw. Zeer gel. Heer
Uw Dw. Dr. en Vr.
P.A. de Génestet.
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Adres: Weleerwaarden Zeergeleerden Heer
den Heer Ds. J. Tideman
Predikant bij de Remonstrantsch
Geref. Gemeente te Rotterdam.

Eindnoten:
1. De eerste gemeente die De Genestet beroept, voor welk beroep deze echter bedankt.
2. Toespeling op de Bergrede van Christus. Bijbel, Nieuwe Testament.

Brief no. 6 Aan I.D. Viruly Pz
Datum: 29 juli 1852
LMG

29-7-1852
Eerwaarde Heeren,
Geliefde Broeders in den Heer!
Het is mij een aangename plicht U te melden, dat ik meen Vrijmoedigheid te hebben ontfangen,
om U te kunnen beloven dat ik het beroep naar de Remonstr. Ger. Gemeente te Delft - indien dat
beroep, als wij hartelijk wenschen, geschieden mocht - onder biddend opzien tot den Heer der kerke,
volgaarne zal aannemen. Ons vertrouwelijk en open gesprek van 11. Dingsdag versterkte mij in de
christelijke hope, dat wij onder Gods Zegen, te Delft, te samen tot heil der Gemeente zouden kunnen
werken en streven. Op Uwe broederlijke liefde en hulpe durf ik rekenen; ik van mijne zijde, als God
mij steunt, hoop Uw vertrouwen in mij gesteld, niet te beschamen en zooveel in mij is, waardig te
zijn. Verlangend zoodra mogelijk iets naders van U te vernemen, noeme ik mij na christelijke Heilbede,
met hoogachting en liefde,
Eerwaarde Heeren,
Geliefde Broeders in onzen Heer,
Uwdwdr.
P.A. de Génestet.
Adres:
Den WelE. G. Heer I.D. Viruly Pz.
Scriba van den Kerkeraad der
Rem-Geref. Gemeente te Delft.
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Brief no. 7 Aan de Kerkeraad te Moordrecht
Datum: 29 juli 1852
LMG

Aan de Kerkeraad te Moordrecht
Bloemendaal 29 Juli 52
Geachte en welgeliefde Broeders
in onzen Heer en Zaligmaker,
Het is mij een dure plicht en behoefte U mijne innige erkentelijkheid te betuigen voor het vertrouwen
mij geschonken, toen Gij mij eenparig tot uw Leeraar gekozen hebt. Waarlijk, ik zou niet lange toeven,
onder biddend opzien tot den Heer der Kerke, het beroep naar Uwe Gemeente van gantscher harte
aan te nemen, indien er niet gewichtige redenen bestonden, die mij, in het belang onzer Broederschap,
dringen U een ruimer tijd tot overleg en beraad te verzoeken dan anders mij noodig zou wezen. Wijt
dit verzoek om uitstel vooral niet aan gebrek aan liefde en dankbaarheid jegens U.
Ik heb Uw hooggeachten Consulent Dr van Teutem verzocht, U - zoo Gij het verkiezen mocht zoodanige inlichtingen te geven als noodig konden zijn om U te overtuigen van de billijkheid mijner
bede, en twijfel niet of Gij zult mij met liefde het uitstel willen verleenen, dat ik U vragen moet.
Geloof mij, met hoogachting en erkentelijkheid, na christelijke heilbede,
Geachte en geliefde Broeders in den Heer!
Uw dw. en liefh. Broeder en Dr.
P.A. de Génestet.

Brief no. 8 Aan Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Delft.
Datum: 25 augustus 1852
GAD

Bloemendaal 25 Aug. 52.
Weleerwaarde Heeren,
Veelgeliefde broeders in onzen Heer,
Met U verblijd over de spoedige en gunstige beschikking in de zaak der handopening, haast ik mij U
de beide akten van aanneming toe te zenden, niet twijfelende of gij zult wel genoegen willen nemen
met de twee kleine veranderingen, die ik in de ‘voorwaarden’ wenschte gemaakt te zien en die hier
achter volgen; vertrouwende tevens, dat wij het in alle ondergeschikte punten steeds geheel met
elkander zullen vinden en kerkeraad en Leeraar bestuurd worden, door den geest der onderlinge
hulpvaardigheid en Liefde - den geest onzes Heeren! De vriendelijke beloften die ik van U ontfangen
mocht, de hartelijkheid Uwer brieven waarborgen mij Uwe mij zoo dierbare en noodige
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hulpe bij het werk, dat ik me met moed en met ootmoed, in de kracht van Hem op wien ik vertrouwe
- zoo dankbaar en zoo gaarne aanvaarden wil. Gisteren ochtend vernam ik van mijn hooggeachten
vriend Ds. Stuart dat de handopening verleend was ... heden morgen ontfing ik den beroepsbrief ...
waarlijk ik mag niet verzuimen U mijn hartelijken dank te brengen voor den spoed door U en in 't
behandelen en in 't afdoen dezer zake gemaakt!
Aanst. week, Dingsdag hope ik in Delft te komen en met U nog het een en ander te bespreken. Het
uur kan ik nog moeijelijk bepalen, want mijn aanstaande vrouw zal mij vergezellen: wij gaan een
huis zoeken. Mijne aanmerkingen op de voorwaarden, die ik meen met vrijmoedigheid te kunnen
meedeelen, betreffen ten eerste Artikel IV: Aan de kinderen die ter doope worden aangeboden zal
zijn Eerw. de H. Plechtigheid bedienen, het zij in bijzondere woningen, het zij in het Bedehuis ... Ik
ben - om vele redenen - tegen deze huisdoop: deze dunkt mij, kan en mag slechts in bijzondere
omstandigheden worden toegestaan.
ten tweede Artikel IX. Den Predikant zijn drie vrijbeurten jaarlijks toegestaan. Zou dit niet mogen
wezen: ‘Den Predikant zijn jaarlijks zes vrijbeurten toegestaan, voor welker vervulling de eerw.
Kerkeraad zorg zal dragen? Ik meen dat zoo de gewoonte is en mijne conscientie geeft mij
vrijmoedigheid die rust te vragen.
Eindelijk: ik houde mij vast overtuigd, dat de jeugdige leeraar, waar hij - ook in het belang der
gemeente - zijne moeijelijke taak somtijds door ruiling en schikking zal trachten te verlichten, van
de zijde van den broederlijken Kerkeraad geene bezwaren te vreezen zal hebben. Wat ik verder nog
met U te overleggen heb - blijve tot Dingsdag aanst. bewaard. Ik zou wel vroeger willen komen maar het is mij ten eene male onmogelijk. Willen wij voorlopig toch maar op Dingsdag een uur van
conferentie bepalen - Schikt het U tegen drie uur 's namiddags - of misschien liever weeder om 11
uur 's morgens? - Gelooft mij, met oprechte liefde en hoogachting
Eerwaarde Heeren en Broeders
Uw dw Dr en medebr.
P.A. de Génestet.
Adres: Den Weledelen Heer Viruly
loco-Pres. van de eerw. Kerkeraad
der Remonstr. Geref. Gemeente te Delft.

Brief no. 9 Aan de Kerkeraad te Moordrecht
Datum: 25 augustus 1852
LMG

Aan de Kerkeraad te Moordrecht.
25-8-52
Eerwaarde en veelgeliefde Broeders in
onzen Heer en Zaligmaker,
Heden morgen ontfing ik den beroepsbrief van onze Gemeente te Delft. Gij
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weet dat ik U een langer tijd van beraad had verzocht, omdat het niet zeker was of Delft de vereischte
handopening verkrijgen zou. Nu mag en wil ik U niet langer ophouden. Redenen, niet van eigen
belang - maar van geweten, roepen mij naar Delft en noodzaken mij voor het beroep naar Uwe
Gemeente te bedanken. Toch, laat mij U zeggen, wat ik aan velen gezegd heb: gaarne zou ik onder
U werkzaam geweest zijn en onuitwischbaar blijft de herinnering in mijn harte van Uwe belangstelling
mij zoo eenparig en dringend betoond. Waarlijk, de Heer weet hoeveel moeite en strijd het mij gekost
heeft, toen Delft mij werd aangeboden juist op denzelfden dag toen ik Uw beroepsbrief ontfing - tot
een beslissing te komen. Vergeeft, Geliefde Broeders, dat ik U zoo lange heb opgehouden en eindelijk
nog móet bedanken: bedenkt dat dit geheel onwillekeurig en buiten mijn schuld is geschied; ik kon
en mocht U immers niet schrijven eer de zaak van Delft officieel bekend was?
Ontfang mijn broederlijke, hartelijke groeten; Gods milde zegen ruste op U en de gemeente te
Moordrecht! Gedenkt somtijds in liefde hem, die, zoo de Heer het niet anders bestemd had in Zijne
Wijsheid, om wier licht ik gebeden heb in mijn tweestrijd - U zoo gaarne, naar Zijne krachten, als
Herder en Leeraar gediend zou hebben!
Wees verzekerd dat ik nimmer de eerste gemeente vergeten zal, die mij zoo liefderijk haar
vertrouwen geschonken heeft.
Nogmaals: De Heer zegene en behoede U naar de gebeden van hem, die met hoogachting en liefde
moge blijven,
Eerw. en veelgeliefde Broeders in den Heer,
Uw dw. Dienaar en Broeder
P.A. de Génestet.

Brief no. 10* Aan H. Gildemeester
Datum: 26 augustus 1852
LMG

Weledele Heer,
Niet-vergeten en veelgeliefde Vriend,
Het is ons aangenaam U bij deze mededeeling te doen van onze voorgenomene echt-verbintenis,
waarvan de eerste afkondiging op Zondag 29 dezer geschieden zal.
Overtuigd van Uwe belangstelling, nemen wij de vrijheid ons in Uwe welwillende vriendschap
aan te bevelen, en hebben de eer met hoogachting te zijn:
Weledele Heer,
veelgeliefde vriend,
Uw liefh. Vrienden,
P.A. DE GENESTET
H.E.J. BIENFAIT.
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Bloemendaal
26 Augustus 1852.
Adres: Weledelgestrengen Heer
Den Heer Henri Gildemeester
te San-Francisco

Eindnoten:
* Gedrukt formulier; aanhef en aantekeningen zijn bijgeschreven.

Brief no. 11* Aan G.J. de Clercq
Datum: 26 augustus 1852
GAD

Het is ons aangenaam U bij deze mededeeling te doen van onze voorgenomene ECHT-VERBINTENIS,
waarvan de eerste afkondiging op Zondag 29 dezer geschieden zal.
Overtuigd van Uwe belangstelling, nemen wij de vrijheid ons in Uwe welwillende vriendschap
aan te bevelen, en hebben de eer met hoogachting te zijn:
Uw
P.A. DE GENESTET
H.E.J. BIENFAIT.
Bloemendaal,
26 Augustus 1852

Eindnoten:
* Gedrukt formulier met persoonlijke handtekeningen.

Brief no. 12 Aan A.A. Bienfait
Datum: [vermoedelijk vóór 9 september] 1852
LMG

Lieve Vriend,
Zoo ik mij niet vergis is het minder warm vandaag en t'is dan ook niet te veel van U gevergd indien
ik U verzoek tegen 2 uur half drie (ik ben thuis den gantschen middag) even bij mij aan te komen. Ik
heb U twee dingen te vragen. Mocht Gij niet kunnen komen, zoo hebt Gij uit ons praatje van
gisteravond, aan de deur genoeg begrepen, wat mij onaangenaam wezen zou. Ik betwijfel of Henriette
U dat wel gezegd heeft. Zij zou mij dan toch wel met een woordje daarvan gesproken hebben en mijn
idee gevraagd. Wilt gij aan een van de jon-
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gens zeggen of ze aan van Helden1. op 't Lat. School 't compliment van Meneer Genestet willen doen,
dat ik hem van daag eens wilde spreken en of hij tusschen vijf en zes uren even ten mijnen huize2. zal
komen. Zoo even is onze Henri3. zeer bruin thuis gekomen. Tot straks, want ik zal maar op u rekenen,
t.t.
P.A. de Génestet.
vh.
Woensdag morgen.
Adres: Weledelen Heere
Den Heer A.A. Bienfait
Keizersgracht bij de Leliegracht

Eindnoten:
1. H.A. van Helden, claviger (concierge) van de Latijnse School, Singel te Amsterdam; wonend Heiligeweg D 230.
2. Kalverstraat, waar de dichter met zijn neef Henri Kruseman op kamers woonde. Volgens het Adresboek van Amsterdam
bij J. Bosch - In lakens en stoffen, dicht bij de Dam te Amsterdam. De brief kan dus gedateerd worden vóór 9 september
1852, de trouwdag van de dichter.
3. Hendrik Lambertus Kruseman.

Brief no. 13 Aan G.J. de Clercq
Datum: 18 september 1852
UBA

Brussel 18 Sept. 1852.
Zaturdag midd. 2 uur.
Beste Gideon, Het regent. Wij hebben van morgen met een onuitsprekelijk genoegen het Hopital
Saint-Jean1. gezien: hoe jammer dat wij er verleden jaar ook niet samen geweest zijn! t'Is waarlijk een
monument van 't geen ‘la Charité Chrétienne’ vermag, door de wetenschap en den smaak geleid, en
draagt terecht den naam van den Apostel der Liefde! Dit is alles parenthèse. Ik begin er al gaauw
meê. Toen we van 't hospitaal verder togen - waar we lang gebleven zijn - begon het te regenen en
mijn vrouw (!) Zei: Laten we naar ons hotel trekken, want mijn japon bederft en ik vind het wel zoo
aardig dáár mijn kop bouillon te drinken dan - in een café -Neem gij dan Uw glaasjen Madeira en ...
en schrijf eens een briefjen aan Gie. Nu zit het lieve kind te borduren. Ik rook een delicieus cigaartjen
- kijk haar van tijd tot tijd eens aan - drink bij kleine togen mijn pittige en van ouds geliefde ‘Madeira
dry’ en lieve kaerel, denk aan U en schrijf en geniet! Gij ziet dat wij geen aanleg hebben onze vrienden
te vergeten. Wij zitten hier zoo knusjens in ons goed Hôtel de l'Univers! delicieuse slaapkamer en
salon aan de straat, met sofa en alle comforts! Al wat ‘de Hemel op aarde’ genoemd wordt in wat
verliefden zin - dat hebben we, door den zegen van God! Hoe 't vrouwtjen zich houdt - hoe
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ze mij meêvalt - hoe fiksch en vrolijk en kinderlijk prettig ze is - dat kan ik niet brengen ‘onder
woorden’. Daar is geen liever trouwer Ziel dan mijn Jetjen ... En wat mij tot nu toe dunkt van 't
huwelijksleven? Hoor, mijn beste vriend, dit: de intimiteit van het samenleven geheel en al is heerlijk
- maar de intimiteit der zielen, die door al de verliefde genietingen - ontwikkeld en versterkt wordt zie, dat is een kalme, zalige vreugde, vérhéven boven alle Zinnelijkheid! Dat zeggen we beide iederen
dag, iederen avond, als we samen slapen gaan, knielen en bidden. Jetjen ziet er perfekt uit. Ik ook
heb mij nimmer zoo quite wel en gezond gevoeld. Schoon tusschenbeide ‘wat zenuwachtig’ en ‘naar’.
Sinds verl. Zondag zijn we te Brussel en amuseeren ons delicieus - Schoon het weêr wel wat warmer
mocht zijn. We hebben een paar toeren naar buiten gemaakt met groot genot. Waterloo (gloeiend
interessant) Costemberg-Sterrebeek. Donderdag hadden we reeds willen gaan - Maar omstandigheden
hebben ons hier gekluisterd. Die kluisters zijn echter nog al te dragen. Wij denken morgen verder te
gaan en hopen voor onze Rhijnreis op mooi weêr. Nu hebben wij dat minder nodig. Ook was het niet
wat men slecht noemt en wij hebben er niets voor behoeven te laten.
Hoe beviel U ons bruiloftsfeest? 't was liefelijk, niet waar? Wij vernamen uit brieven van huis dat
ook ná ons vertrek, alles wel ging en de gasten zich amuseerden. Die dag zal bij mij altijd de liefste
herinneringen achter laten.
Ik was kalm-gesterkt en sterk. Het eenige dat mij gehinderd heeft was de ongepaste soep van
Mounier - daar ik boos óm was en gij? - Tot 10 ure waren we s'avonds in 't Haagjen op delicieus koele
kamers - ten 12 ure den anderen dag, vertrokken wij in open rijtuig naar Rotterdam - zagen onderweg
ons huis te Delft, dat de vrouw byzonder beviel - logeerden in het Bad-hotel aan de Boompjes, in een
groote kamer met drie enorme bedden en stonden 's morgens ten 3 ure op om ten 4 ure op de Boot
naar Antw. te zijn. Verl. Zaturdag avond arriveerden we hier. Op de boot heb ik druk geconverseerd
met Pétavel2. en zijn zoon. Den laatsten vond ik byzonder intressant en amusant. Ik zal U van die
konversatie nog eens veel vertellen - maar nu niet. Ik schrijf U slechts in groote trekken en ‘losse
gedachten’. De vrouw is heel geschikt om mede op reis te gaan. Ze kan er tegen en is oneindig veel
minder bang dan thuis. Zelfs ben ik gisteren, na 't diné - terwijl ze een dutjen deed - alleen naar het
Café Suisse een koerant gaan mogen lezen! Wat zegt ge er van? Zou ik haar niet een mooi kadeau
geven voor dien moed? Hadt Gij het ooit gedacht? - Hoe gaarne had ik op onzen trouwdag eer wij
vertrokken, nog een half uurtjen met U gesproken! Gideon, welk een Zonne van liefde en zegen is
daar voor mij langzamerhand opgegaan uit de graauwe en geheimzinnige wolk van vóór vijf jaren
geleden! De Heer heeft alles wel gemaakt. Waarlijk als ik mijn lot herdenk en zoovele dagen overzie,
dan zeg ik: Ik heb vertrouwen geleerd en ‘niet bezorgd te zijn tegen den dag van morgen’3. - dat heeft
mijn leven mij gepredikt. Mocht Gij dezelfde ondervindinge maken van de Trouwe van Hem, die
onzen gang bestuurt, als wij onze wegen bepeinzen en dikwijls niet weten en vatten van het hoe?; het
waarheen? het wanneer? - Dat wenschen en bidden voor U - Uw beste vriend en vriendin van oude
dagen, die hopen het nog lange in de toekomst te blijven. Hoe is het verder gegaan met Suze en Anna
en Steven4.? Hebt Gij U de dwaze aanmerkingen van de zuster niet wel wat veel aangetrokken? Wij
moeten altijd de menschen wat naar hun karakter en positie beoordeelen. Hebt gij gehoord van het
kerkboek van mijn Moeder, dat we in het rijtuig, 't welk ons naar 't Raadhuis bracht, op de bank
vonden?
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- Ziedaar een proeve van fijn en teder gevoel - die mij onvergetelijk zal blijven, als mijn trouwdag
zelf. De beste Suze had er goede woorden bijgeschreven. O hoeveel had ik nog aan zoovelen, dien
middag te zeggen gehad - zoo de tijd niet te kort ware geweest - Zoo ik niet te waken hadde gehad
over mijn hart en voelde dat ik kalm moest blijven. Ik zie nog Uw groote bruine oogen en voel Uw
braven handdruk. t'Is mij een lief idee dat wij nog voor ons vertrek naar Delft nog 14 dagen in
Amsterdam bij Mama zullen logeren. Dan is er nog veel [onleesbaar] spreken. Koomt Gij buiten als
wij temet een Zondag doorbrengen? 't Zal wel gebeuren. Reken er dus op. Groet Uw Moeder en Anna,
Goosken5. en Adriaan6. - Gerrit en al de anderen, ook Scholten7., niet te vergeten. Antwoord mij - en
geef den brief maar aan Antoine8.. Misschien schrijf ik U nog wel eens, want wij zitten tusschenbeiden
nog al thuis. Ook schreef ik U bijna niet deze maal van 't geen er al in mijn harte is. Ik heb maar zoo
wat gebabbeld. Houd U goed en denk vaak aan mijn lieve vrouw, die U en al de Uwen hartelijk groet
en geloof mij - dien Gij weet - tt. P.A. de G.
Adres: Monsieur Gideon de Clercq.
Singel naast de ronde Luthersche Kerk
Amsterdam

Eindnoten:
1. Hôpital Saint Jean te Brugge. Hier bevinden zich beroemde schilderijen van Hans Memlinc, die hij te Brugge geschilderd
heeft.
2. A.F. Pétavel, oud-rector der Academie en Bedienaar van het Evangelie.
3. Bijbelcitaat uit Lucas 12:34.
4. Suze Kruseman, nicht van De Genestet; Steven de Clercq, broer van Gideon; Anna Kleinman.
5. Margaretha de Clercq is Goosken.
6. Adriaan Gildemeester.
7. Zakenvriend van G.J. de Clercq.
8. A.A. Bienfait.

Brief no. 14 Aan de Kerkeraad te Moordrecht
Datum: 2 november 1852
LMG

Amst. 2 Nov. 52
Eerwaarde Heeren,
Veelgeliefde Broeders in den Heer!
De Curator der vakante Gemeenten heeft mij de Kerstbeurt van 25 of 26 Dec. te Moordrecht
opgedragen. t'Is mij niet slechts een dierbare plicht maar ook een uitnemend genoegen nogmaals een
beurt in Uw midden te vervullen. Ik hope Zaturdag 25 Dec. eerste Kerstdag, des namiddags ten 2 ure
onder U het evangelie te mogen prediken.
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Gelooft mij, met trouwe liefde en hartelijke heilbeden,
Hoogachtend
Eerwaarde Heeren,
Veelgeliefde Broeders
Uw dw. Dr en Broeder
P.A. de Génestet.
Adres: Aan de Kerkeraad te Moordrecht.

Brief no. 15 Aan J. van Vloten
Datum: 17 november 1852
ABD

Weledele Zeergeleerde Heer, mijn zeer vriendelijke beoordeelaar. Gisteren, den eersten dag van mijn
nieuw leven alhier, te midden van een roerigen verhuisboel - een ramp, dien ik zelfs mijn onpleizirigen
Criticus1., den jongeheer Nurks, in de Gids niet dikwijls toewensch - ontfing ik Uw vereerende - Uw
hartelijke recensie2..
Op een splinterige verhuiskist gezeten, te midden van allerlei pakken en zakken genoot ik het eerst
Uw geestige en gunstige, Uw welwillende en weldadige kritiek. Nu, na een dag vol herrie, gebruik
ik het eerste oogenblik dat ik niet geroepen word, het eerste papier dat ik vinden kan etc. - om U met
een afgetobten arm - want ik heb meêgewerkt - een nogtans fikschen en dankbaren handdruk aan te
bieden uit de verte in den geest, voor de belangstelling mij zoo treffend bewezen. Reeds vroeger
mocht ik daar liefelijke blijken van ondervinden - ook voor dezen, ontfang Gij mijn dank. Ik schrijf
in haast en herrie - maar ik kan niet slapen gaan eer mijn hart zich van den lieven plicht der
dankbaarheid gekweten had.
Zoo Gij ooit herwaarts koomt - ga s.v.p. mijn huis niet voorbij - ik zal zeker het uwe niet passeren
- als ik een weet niet wat mij eens naar Leiden drijft - want ik verlange zeer den geleerden en
ridderlijken Kriticus van aangezicht tot aangezicht te leeren kennen, wien niet slechts mijn boekske3.
niet te min was - maar die oók de handschoen voor mij op nam, zoo vriendelijk en in-humaan! Geloof
mij met hoogachting en dank,
Weledelen Geleerde Heer
Uw zdw Dr
P.A. de Genestet
Veel meer had ik U te schrijven en te antwoorden - maar ik ben op!

Eindnoten:
1. C. Zimmerman in De Gids 1852, II, 414-20.
2. Algemeene Kunst- en Letterbode 1852, II, 293-304 en 313-19.
3. Eerste Gedichten, december 1851.
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Brief no. 16 Aan G.J. de Clercq
Datum: [eind november 1852]*
UBA

Beste Vriend, het heeft mij erg gespeten dat wij elkaer Zondag niet weer gezien hebben - maar 't was
4 uur geworden toen onze noodzakelijkste visites waren afgereden. We hadden nog graag even bij
Uw Moeder aangewipt - maar moesten het in de steek laten en maken dus, bij leven en welzijn, onze
afscheidsvisite eerst Zondag: acht dagen. Ons huis bevalt ons uitnemend en is heerlijk comfortable.
Recht zeer verlangen wij U - - en de Uwe ook eens spoedig hier te zien. Hoe staat de toekomst? Mijn
lief vrouwtjen is perfekt wel en gelukkig in haar eigen huis - en huishouden. 't Zijn tot heden toe
vreesselijk drukke dagen geweest en ik heb hard meêgewerkt. We zijn nu - op dingen van later zorg
na - bijkans geheel in orde.
Zoo ik tijd had schreef ik U een wezentlijken brief om onze correspondentie te beginnen - Maar
ge begrijpt dat lukt nog niet. 'k Schrijf terwijl het eerste blaadjen van mijn preêk droogt. In alle
opzichten zijn wij tot nu toe, ook in vele kleinigheden, rijk gezegend geworden, niettegenstaande de
stortbuijen bij t'ontladen Van 't Schip. Kom nu toch eens gauw in onze armen: gij zult het goed hebben
- hope ik! - Groet Uwe lieve Anna - Moeder - Gerrit - etc. van ons en wees gegroet van mij en de
mijne ook van Dina onze goede en prettige Verhuis-Engel! t'Blaadjen is droog - Wees omhelsd van
Uw trouwen
P.A. de G.

Eindnoten:
* Volgens brief van 17 november 1852 is De Genestet op 16 november 1852 te Hof van Delft aangekomen. Deze brief
zal dus van eind november 1852 zijn.

Brief no. 17 Aan G.J. de Clercq
Datum: 10 december 1852
UBA

Delft 10 December 1852
Beste Gideon, 't mag toch geen Zaturdag worden zonder dat ik U van ons en den Zegen onzes Gods
heb doen hooren. 'tGaat mij, mijn vrouw, mijn hart, mijn huis wel. Maandag avond op de vergadering
van 't Zendelinggenootschap ben ik door de kollegaas met een hartelijkheid ontfangen en toegesproken,
daar ik hiér niet alzoo op gerekend had. Het eerste zaad is Goddank, in goede aarde gevallen. Dat is
ook gebleken bij bezoeken ‘niet aan Meneer den Domenee’ maar aan den Herder der Gemeente
gebracht. Voorts heb ik ook Maandag. 9.9. den ouden Cohen1. herderlijk bezocht - en hulpe ontfangen
hebbende, is mij de ziekentroost niet al te onhandig afgegaan - daar was ik anders wel bang voor. Dan
zijn er twee catechisanten komen opdagen, eén van 20 jaren, knap en ... een pil voor mij, ik wil het
wel weten - eén van 13, voor de Bijbelsche Historieën. Verder heb ik dezer dagen nog eene lieve
Catechizante aan huis, van wie ik heerlijke vreugde beleef - Jetjen Diest2.. Er wordt veel gesproken,
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veel geredeneerd, veel belang gesteld, veel gevorderd, veel geliefd. Wij gaan niet meer klokke elf
naar bed: 'twordt nu half eén. t'Is intressant zulk een fiksch ontkiemend geloof te zien: t'is zalig er toe
te kunnen bijdragen om het op te bouwen en te versterken.
Zoo wordt men zelf ook opgebouwd: daarom is er zulk een uitnemende Zegen verbonden aan den
arbeid van wien Vinet3. ‘Chrétien d'office’ noemt. Onder al de ernstige Zaken, die zoo als ik het
wensch, frisch en natuurlijk worden behandeld, schiet er altijd nog tijd genoeg over om eens een
dwaasheid te zeggen en hartelijk te lachen. Wij - èn gij èn ik - kunnen nog niet buiten: 't hoeft ook
niet: God gunt Zijnen kinderen in Christus het Speelgoed wel - als zij er maar hun tijd niet meê
verbeuzelen en 't kunnen laten staan, waar 't past. En nu luister - en Zwijg! Op dít witte blaadjen sta
voor het oog van mijn vriend een geheim - tusschen de regels. t'is haast te heerlijk en te heilig om te
schrijven, ook trilt de pen in mijne hand - maar Gie, het is zoo. Denk met mij - bid voor ons - deel
ons geluk. Ik weet dat Gij het deelen zult - anders zoudt Gij niet tot de eersten behooren, wien ik het
schreef. De beste vrouw is perfekt wel, opgeruimd, happy. Wij hopen en verwachten, blij, vertrouwend,
gelovig. Groet Uwe lieve Anna van ons. Schrijf me ook iets van Uwe lichtpuntjens4. - of bleven het
dwaallichten, eilaas! Gisteren schreef ik ook aan Steven en Suze5.. Ik doe geen ‘komplimenten’ in
mijn brieven. Gij weet wié en wie gij telkens van mij te groeten hebt. Nu ga ik werken: Ik zit met een
middag vol visites voor oogen, die allen ten eén ure belet hebben laten vragen: een Delftsch klokjen:
als ik iemand niet thuis wil vinden ga ik om drie uur. Dan eet men.
Een handdruk en een Zegegroet van tt. P.

Eindnoten:
1. L. Cohen Stuart wordt in de notulen Delft genoemd d.d. 25 maart 1853 (Goede Vrijdag, Heilig Avondmaal), wegens
een bijzondere gift van ƒ 5,- als oud-opziener. Zijn vader was M. Cohen Stuart, predikant te Zevenhuizen, Alkmaar,
Utrecht en Rotterdam.
2. Jetjen Diest in Delft: niet geïdentificeerd.
3. A.R. Vinet (1797-1847), Frans-Zwitsers godgeleerde, wijsgeer, moralist, predikant en criticus. Van zijn hand verscheen
onder meer Homilétique (1853, 2de druk 1873). Zie ook Cd. Busken Huet. Litt. Fant. en Krit., XV (1871), 180; en M.
Cohen Stuart (1852). Proeve van Evangeliebeschouwing van Vinet.
4. Mogelijkheden en schijnbare mogelijkheden.
5. Steven de Clercq en Suze Kruseman, sedert 9 december 1850 gehuwd en wonende te Heerde op ‘Suzanna's Hoeve’;
vgl. het gedicht ‘Aan een Heereboer’. Complete Gedichten 1912, 43.

Brief no. 18 Aan G.J. de Clercq
Datum: 20 december 1852
UBA

Delft 20 Dec. 52
Beste Vriend,
t'is Maandag morgen. Een gek bericht; om er meê te beginnen nog gekker. En toch zoo Gij doordenkt,
niet zoo gek. Ik bedoel er meê dat ik aanstonds bij
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't begin van de weke, eer ik tot mijn lief maar druk werk terugkeere U en mijner belofte aan U gedenke.
Er zou anders licht weinig van komen, want dezer dagen loopt het met allerlei bezigheden en ontelbre
visites, vrijwel over de hand. Uw brief heeft mij - als mijn vrouwtjen U geschreven zal hebben - al
zijn de berichten over de overkomst nog niet zoó als wij ze wenschten, uitnemend veel genoegen
gedaan. Wij blijven de oude intimi. Dat Gij Anna het hemelsch zoet ‘Geheimpjen’ hebt medegedeeld
vind ik zoo natuurlijk, als goed. Dat Gij Uw troost met de gedachte dat levenslust ook wel eens wezen
mag,
Vrolijk strijden
Hopend en geduldig lijden, dat wist ik en verwachtte het van U.
Kaerel! mijn Vriend - die lange wacht en smacht, maar hoopt en waakt er bij - krijgt dikwijls
zooveel zegen te meer - en zegt dan terugziende op 't verleden: t'Is alles wel geweest. Laat Uw
lichtpuntjens, Uw sterretjens vaak dwaallichtjens geweest zijn en nog wel een poosjen blijven - waak
en wacht! op eenmaal rijst de zon!
Misschien uit een gantsch anderen hoek - dan van waar Gij licht meendet te zien. Dat Ge vaak aan
mijner weleer denkt kan ik voelen: dat was wel een van je ingewikkeldste geschiedenissen - hopeloos
verward tussenbeide en toch, hoe zacht hoe kalm, hoe wijs heeft een hooger Hand er het draadjen
van ons lot uit gesponnen, zoodat we nu vragen: hoe is 't mogelijk? of liever zoodat we nu, in
hoogheerlijken zin, door ondervindinge weten: alle dingen zijn mogelijk. Onze lieve logé is gisteren
morgen vertrokken.
Donderdag Middag 2 uur. [23-12-1852]
Lieve Vriend, tot zoover was ik Maandag gekomen. Sinds heb ik geen oogenblikjen verpozing gehad
dan na 't eten, als wanneer ik mij graag ‘aan vrouw en kinderen’ wijde. 't Leven gaat druk, maar goed.
Adriaan en Gooske komen bij ons. Ik ben er kinderlijk blij om. 'k Zal hun veel te vertellen hebben waarvan ook gij wel zult vernemen. Hebt Gij al gehoord van de overrompeling der kerk op verl.
Zondag avond? en van de plannen tot verbouwing - waartoe een rijk lid mijner gemeente, het geld
heeft aangeboden dien avond - zelf onder de preêk?
Weet Ge waar ik het meest voor dank dezer dagen? Dat ik burgerliên bij me krijg, die me zeggen:
domenee U spreekt zoó tot ons hart en daarom komen we bij U, in de kerk. Er zijn hier veel
afgescheidenen1.. Ik geloof minder om de dogmatiek - dan wel juist om die reden, dat er niet genoeg
keer als ze zeggen juist tot hun hart ‘op de man af’ gesproken wordt. Daar is er éen 5 jaar lang
afgescheiden geweest, die op den avond van de intreê2. bij ons in de kerk is geweest - sinds koomt hij
trouw terug en zingt dapper Gezangen3. meê. Aardig hé - zoo als ik dit woordeken gebruik, - niet
waar? Ik kathechiseer met 2 uitnemend knappe jongens, één van 20, een van 13. elk à part. de laatste
een goed uur, de eerste een uur of drie in de week. - Ik verlang razend U te zien. Op Oudejaarsavond
hope ik over te komen - maar 'k moet den volgenden dag weer weg om Zondags te preêken. En dan
krijg ik wel wat rust. Groet ze. Gerrit moet van dit jaar nog maar niet komen - liefst zag ik hem eens
als ik eens goed vrij had. Mijn Zegenbede over Anna en U! farewell.
IN ‘krimineele’ vlucht.
t.t.
P.

Eindnoten:
1. Afgescheidenen: bedoeld is de Protestantse scheuring in de Nederlands Hervormde Kerk van 1834; uit deze
afgescheidenen is de Gereformeerde Kerk voortgekomen.
2. De intrede op 5 december 1852; de op die datum uitgesproken preek is bewaard gebleven (GAD).
3. Een van de redenen tot ontevredenheid in de Ned. Hervormde Kerk is het zingen van gezangen geweest, die door de
Gereformeerden niet als toelaatbaar kerkgezang werden erkend.
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Brief no. 19 Aan Ds J. Tideman
Datum: 14 januari 1853
UBL

Weleerwaarde Zeer Geleerden Heer,
Reeds eenige dagen vóór ik Uw verzoek tot Inteekening etc. op t'intressante boekske over onze
Frederiksstad1. ontfing, had ik daar op ingeteekend en er van gesproken. Maar ik ken hier eigentlijk
nog te weinige, buiten mijn gemeente om hier veel bij te brengen tot het debiet. Dat ik het evenwel
gantsch niet vergeten zal - daar kunt Gij op aan.
Het spijt mij - ik herhaal dát - van die beurt te Moordrecht2., maar ik zie er nu waarlijk geen kans
op. Verleden was ik door 't te laat aankomen van de trein schier te laat op mijn post geweest. Ik heb
door Moordr. gehold. Aanst. kwartaal zal ik al mijn best doen. Ook heb ik er den Kerkeraad op
geprepareerd. Nu weet ik dat er wel zijn die die beurt willen vervullen.
Geloof mij met broederlijke hoogachting en liefde.
vliegend.
D. 14 Jan. 53.
Uw dw Dr
P.A. de Génestet
Adres: Weleerwaarden ZeerGeleerden Heer
Den Heere Ds J. Tideman.
Predikant bij de
Remonstrantsch Geref. Gemeente.
Rotterdam

Eindnoten:
1. Frederikstad aan de Eider en hare Hollandsche gemeente door J. Tideman (1852). Frederikstad had een Remonstrantse
Gemeente. Dit is ook nu nog het geval.
2. Moordrecht was een zogenaamde noodlijdende gemeente, waar De Genestet een beurt had moeten vervullen; hij was
daartoe echter niet in de gelegenheid geweest; vergelijk ook de brief van J.A. Viruly aan de Commissie tot de zaken
der Gereformeerde Remonstrantse Gemeente, dd. 17 juni 1853, ondertekend door P.A. de Genestet.
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Brief no. 20 Aan G.J. de Clercq
Datum: 17 januari 1853
UBA

Delft 17 Jan. 1853
Beste Gideon, Uw brief zoo droefgeestig begonnen - zoo kalm en in liefelijke stemming geeindigd,
heeft mij èn gesticht èn verheugd. Hij had wel iets van mijn text op Oudejaars-avond, dien Gij er tot
motto bóven had kunnen stellen: Wat buigt Gij U neder O mijne ziele1. etc.? Dat heet ik ‘doorleven
van een Bijbelwoord’. Zulke uren, hoe melankoliek soms, zijn toch goede uren. Wij komen er verder
meê in gelóven en hópen. Daar hebt Gij de ondervinding van, dunkt mij. Ik druk U de hand voor dát
schrijven, nog - zoo het kan - ietwat inniger dan anders en zegge: Broeder, 't hoofd omhoog en het
hart naar boven2.: God onze Vader verhoore de gebeden eens geloofs! Ik heb moeielijke - maar heerlijke
dagen gehad, sinds wij elkander zagen. Onze avondmaalsviering gisteren was een plechtig en liefelijk
feest. Ik had er zeer tegen opgezien - daarom heb ik te beter kunnen bidden om kracht - en - mag ik
denken, ook zooveel meer kalmte en vrede ontfangen. Toch zat ik Vrijdag met erge kiespijn, die
Zaturdag niet beter was, zoodat ik mijn kiezen niet op elkander kon zetten! Zondag morgen bediende
ik het Avondmaal met een ruim en gelukkig hart (nogtans met een dikke wang, die mij ook heden
het uitgaan verbood).
Ik heb mijn Huisbezoek overal maar terstond ingesteld - en er ook - op twee uitzonderingen na bepaald Huisbezoek van gemaakt. Bij de armen was het mij het liefst en het lichtst. Mijn gantsche
gemeente - op eén Stumper na, dien ik er niet toe heb kunnen krijgen, - met verscheiden
Gereformeerden, was opgekomen.
Het is mij een heerlijk gevoel velen tot stichtinge en zegen, te hebben mogen spreken, met Gods
hulpe. Ik kende de behoeften van mijne kleine kudde - en dat is het ware maar. Voor de tafel waaraan
mijn best Vrouwtjen en Dina en onze goede Vriendin Pijnappel3. - die eerlang haar tweeden verwacht
- vereend waren had ik tot Nachtmaalszegen: Vrede geve ik U. Mijnen Vrede late ik U. Niet gelijk
de waereld dien geeft, geve ik U hem4.. Ik had U - en de Uwe wel bij ons gewenscht. Daar zijn
oogenblikken in 't leven dat men alle menschen wezentlijk lief heeft - maar dat men zich onuitsprekelijk
verbonden gevoelt aan die men, anders, ook lief heeft.
Kom zoo Gij lust hebt, aanst. Maandag, bij leven en vrijheid? Ons zijt gij altijd van harte welkom.
Huis, hart, tafel, bed etc. kaerel, alles staat voor U open, hier, dat weet Gij. En voorts herinnert U,
wat ik met U afsprak.
van Vloten5. vond ik wel amusant en vooral - joviaal, hartelijk. 'k Liet Hem veel vertellen van Zijn
reizen, Van de Tubingers, van Strausz6., etc. Ook had ik boven op mijn kamer nog een diskoers met
den ‘zonderlingen filosoof’ Ja wel zonderling. Das kann ja so immer nicht bleiben! Ik moet zeggen
dat zijn konversatie over [...] mij meer goed dan kwaad deed - maar toch over het algemeen, al heel
vreemd in de ooren klonk. Ik kan er zoo niet in komen, hoe iemand bij zulk een wangeloof het leven
houdt, en - zonder iets anders, te willen en te zoeken, er vrede bij heeft. Maar Vrede! Neen, neen,
neen, ik geloof er ook niet aan, bij ‘dezulken’. Wat een leelijk Woord!
Als hij bij U gedineerd heeft zal hij ook zekerlijk wel verteld hebben, dat hij
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mijn ‘Sint-Niklaas’7. gelezen heeft en aan Geel8. laten lezen en wil dat ik het ding uitgeef. Ik zal er
nog wat meê wachten.
Voorts komt hij weerom - om mij te hooren preêken. Zulke hoorders zou ik niet graag velen in de
kerk hebben. Dan was ik zelf nog liever hoorder op een ‘Chieken-concert’9.. Dat kan luisterijk geweest
zijn, vokaal en instrumentaal, wat ben je me?
Voor Suze vinde ik het droevig dat het aanstaand Hoevenaartjen10. zich zoo lang laat wachten! Ook
voor Ulieden, Schapen zonder de trouwe Herderin! Herinner Scholten, dat ik hem bij leven en welzijn
1 febr. hier wacht. Ik krijg er nog wel een notaatjen van. Van notaas gesproken: Hebt Gij ook hinder
van de Nieuwjaarsbeeren11.? 't Schijnt overal hetzelfde. Groet allen, die ons lief zijn. Het woord dat
ik heden voor mijn ochtendbeurt op aanst. Zondag, heb gekozen en hope te ontwikkelen, mijner kudde
tot stichting, is I Thess. V. vs. 16 Verblijdt U te allen tijd!12. Dat geve de Heer U en mij, te mogen en
te kunnen! (De mijnen, die alle wel varen groeten U)
yours P.
Maandag Avond.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Psalm 42:7.
't Hoofd omhoog en het hart naar boven - gezang.
Vriendin Pijnappel is Mevrouw Pijnappel-des Amorie van der Hoeven, dochter van Prof. A. des Amorie van der Hoeven.
Joh. 14:27.
J. van Vloten. De Tübinger School en hare Hollandsche tegenstanders, 1848; zie ook ‘Van de Tübingers’ in De Gids,
1884, I, p. 606-629, en in de Levensbode III, 1866, p. 47-72.
David Friedrich Strausz (1808-1874); Strauss' Leben Jesu, 1835.
Sint-Niklaasavond, 1849. Complete Gedichten 1912, 83-122. Ondertitel: Een Amsterdamsche vertelling.
Jacob Geel (1789-1862), een der beste prozaïsten uit de 19de eeuw.
Chiek is een tijd- en leeftijdsgenoot van De Genestet en zijn vrienden, zoals blijkt uit het dagboek van G.J. de Clercq,
waar hij herhaaldelijk genoemd wordt (in: Réveil Archief, UBA).
Steven en Suze woonden op Suzanna's Hoeve.
Schulden die in januari betaald moeten worden.
De preek van 23 januari 1853 is bewaard in GAD.

Brief no. 21 Aan G.J. de Clercq
Datum: 21 maart 1853
UBA

Delft 21 Maart 53.
Beste Gideon,
Hoe gaarne ik Thijs1. ook met de Paasch dagen zou gehad hebben - het zal niet gaan, het kan niet. Hij
zou niets aan mij hebben. Vrijdag avond heb ik avondmaal - Zaturdag voorbereiding voor mijn preêk
van Zondag en dan ... allerlei
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pastorale en maatschappelijke plichten, de gantsche week. Ik geloof ook niet dat ik 10 April2. te Amst.
zal kunnen preêken, - Wat ik den 8sten bij leven en welzijn doe is nog in nevelen verborgen. Anders
gaat het ons goed. Gisteren heb ik met veel stichting voor mij zelf en anderen Taalman Kip3. bevestigd,
wien ik Vrijdag alléen op mijn kamer had aangenomen. Een week en een Zondag daar ik zeer tegen
op had gezien - is nog een week en een Zondag vol rijken Zegen geweest. - Heeft Thijs met Pinkster
niet een paar dagen vakantie? Dan ben ik veel vrijer in mijn bezigheden, denke ik. Groet allen van
ons. Groet Uw Anna.
Er koomt nog bij - dat misschien van de familie ons bezoekt. Dat is minder, want die kan ik altijd
meêr aan Jetjen overlaten. Maar wat heeft T. zoo aan mij? Ik schrijf U in de vlucht, terwijl een blaadjen
van mijn werk droogt.
t'Is droog Adieu!
Uw hartelijk liefh.
P. Adres: Weledelen Heere
Den Heere Gideon de Clercq
Cingel naast de ronden Luth. kerk
Amsterdam.

Eindnoten:
1. Matthijs de Clercq.
2. 8 April is de verjaardag van G.J. de Clercq; 10 april: Ds van Leeuwen preekt in Delft; De Genestet vrijbeurt.
3. Marcus Jacobus van Erp Taalman Kip was gehuwd met Anna Maria Boon van Ostade, geboren in 1802 te Alphen.

Brief no. 22 Aan G.J. de Clercq
Datum: 11 april 1853
UBA

Delft Maandag 11 April
Beste Gideon,
Vrijdag avond1. ben ik juist bijtijds aan de trein gekomen ... iets waarover ik mij het laatste kwartiertjen
tamelijk agiteerde, want ik had mijn wijfken stellig beloofd, dat ik voor geen verleiding zwichten
zou. Ach die tijd van 5-7 is mij letterlijk omgevlogen en toch heb ik er niet genoeg aan gehad - want
ik had te weinig aan U en Uw Anna. Dat was de schuld van den Paus2. en des sekretaris geestverkillende
koelheid, die mijn Protestantsch hart opwond. Toen ik in de diligence zat herinnerde ik mij met
wemoed dat ik vergat U te zeggen hoe ik vond dat Anna er liever en beter uitzag dan ooit en hoe
rázend het mij toch speet, dat ik geen vaersken voor U gemaakt had - maar och, ik wist niet dat Uw
feest alleen door Ingewijden zou gevierd worden en mijn ziel en hoofd stond er niet na in hieroglyfen
te ‘zingen’! Ik heb hier moeijelijke dagen gehad en heb ze nog. Zoo de eischen die den Prediker
gedaan worden, door
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hem met veel arbeid - maar ook veel zegen van omhoog, eenigszinds kunnen vervuld worden - ik
verbeelde mij wel eens dat hier mijn herderspost te zwaar voor mij is - doch Die mij herwaards bracht
bal het wel beter weten dan ik. Hiervan kunt Ge overtuigd wezen dat ik hier niet alleen ben om ‘mooi
te preêken’. Gij zult aan mijn geschrijf merken dat ik in ernstige histories met mijn gedachten verdiept
ben, and so it is! Vriendlief, ik mis U wel eens als ik iemand raad wil vragen, 'k Wou dat ik hier maar
een kollega had, met wien ik vertrouwelijk was en wiens ondervinding mij tot steun kon wezen. Dat
ontbreekt mij tot nu toe, hoewèl ik ook met allen ben. Met Zubli3. geloof ik dat ik intiem zal kunnen
worden - dat is een lief mensch en wij vinden het goed samen, en verstáán elkander, bij veel verschil.
Huët4. heeft verl. week bij mij gelogeerd - en er is natuurlijk getheologiseerd van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat.
Een theoloog is Zubli zeker niet.

Eindnoten:
1. 8 April, de verjaardag van G.J. de Clercq.
2. Hier wordt bedoeld op de Aprilbeweging in 1853 in verband met de nieuwe kerkelijke indeling van ons land door de
Paus.
3. Nicolaas Hendrik Zubli.
4. Conrad Busken Huet. Diens Brieven over de Bijbel (1858) hebben grote invloed op De Genestet gehad (zie
Leekedichtjens, 1860).

Brief no. 23 Aan G.J. de Clercq
Datum: 18 april 1853
UBA

Maandag 18 April*
De twee voorgaande zijdjens schreef ik U mijn Waardste, als Gij ziet, juist een week geleden. Ik zend
ze U nog - niet om het bijzondere dat er in staat, maar opdat Gij weten zoudt dat ik U in den geest
nog ben vooruit geweest met het hervatten onzer korrespondentie - maar ook, hoewel, ik heb zoo veel
te doen en - ik doe het zoo van harte graag, zoo goed ik kan.
Dank voor Uw lieven langen brief, die mij uitnemend verkwikt, althans ook wat ge mij schrijft van
den Oudste1.. Ik moet eerlijk bekennen dat ik tegenwoordig den ‘Man der vele talenten’2. niet meer
zou kunnen liefhebben als vroeger, indien ik de hope op eene verandering in zijn dorre nare
lebensanschauung gantsch op moest geven. Het heengaan van Schick3. heeft mij diep getroffen. Ik
ontfing groeten van zijn zuster Annette, die mij nog niet schijnt vergeten te hebben, schoon ik haar
slechts eenmaal ontmoette - door Henriette Starck4., sinds Donderdag ons een zeer lieve logée - bij
wier familie Schick veel aan huis kwam en die zelf een vriendin is van Annette S. Ik hope deze laatste
van de week een bezoek te gaan brengen. 'k Had wel gewild dat Gij Zondag bij mij in de kerk geweest
waart. 'k heb onder vele impressies gepredikt5. - en dat is het ware. Van preeken kom ik op fantasie met een zonderlingen sprong. Een mensch kan wat sprongen in zijn leven maken!
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t'Is een delicieus idee dat Uw Anneke Hollandsch zal leeren uit mijn ondeugende taalstudietjens6.. 'k
Vind het gloeiend aardig: ook zou ik U nu meteen het boek wel zenden - indien ik niet de grootsche
belofte had afgelegd dat ik er van de week iets uit zou voorlezen, op dringend verzoek van mijn lieve
Vrouw, die het wel maakt en U groet met vele groeten. 'k Vind het amusant de ‘complimenten’ eens
in 't midden van een brief te zetten, in plaats van achteraan. Vraag toch eens aan Daan en Sien7. wanneer
ze eindelijk van plan zijn ons eens te komen opzoeken - dat duurt vrij lang.
Na een kleine pauze door een jeugdig oponthoud veroorzaakt, krabbel ik nog wat door. Gij moet
het nemen zoo als het valt. Als gij bij mij op mijn gezellige studeerkamer zat, zou ik U eindeloos veel
te vertellen hebben.
Daarom luister en neem ter harte de volgende vermaning (neem ter harte ...: Beste Vriend, als Gij
nog eens lust hebt een paar dagen te komen praten laat het niet om een zuinigheid, die ik zeer hoog
in U apprecieere - maar kom toch altijd, ook zonder vreeze van indiskreet te zijn. Ik ben altijd bang
dat Gij eens in U-zelven zegt: Ja ik zou ze - al was t'op een dagjen heen en weêr wel eens willen gaan
zien - maar de reis! Breng toch uw Anna eens spoedig meê ... ik verzeker U, dat U bij leven en welzijn,
veel liefde hier vinden zal. Mijn tuin wordt delicieus en ik heb nooit zoo kinderlijk naar de bloemen
verlangd als van 't jaar - - - Gij bemerkt dat ik babbel. Ik zou nog wel eens wat langer in de stad mijner
Vaderen8. willen vertoeven - maar ik heb waarlijk geen tijd - niet alleen om den wille van mijn preêk
- want daar begin ik tegenwoordig wel eens Vrijdag aan (de vorige dagen denk ik) maar er is zoo
schriklijk veel te doen, dat als men ietwat goed wil doen, de dagen der week te weinig zijn en hier
dank ik God voor - ik dacht niet, dat ik ooit zooveel liefde voor mijn werk etc. zou hebben - als ik
heb. Daar is een herscheppende kracht in het evangelie, Vriend! Dat voel ik - schoon ik nog alles
behalve gantsch een nieuw mensch9. ben, als ik wenschte, als ik hope te worden - door Gods genade!
'k Dacht dat ik vandaag hier nog t'een en ander bij zou kunnen voegen van wat meer ‘consistentie’
doch eilaas, ik schrijf alleen nog maar een paar woorden om einde aan mijn fragmentarisch schrijven
te maken. Groet van ons de Moeder - Aad - Goos - Gerrit - Scholten etc.10.. Met Fantasio11. ontfangt
ge nog een velletjen - doch wacht er niet op om mij te schrijven. In een zin à part verzoek ik oprechte
vrienden groeten aan Uwe Anna en blijve - al Keur ik het zeer af dat Gij niet geteekend12. hebt en al
ben ik meer en meer in mijn protestantsch gevoel gesterkt schoon ik ‘de liefde’ meer dan ooit in
praktisch leven beoefene,
Yours truly
P.
Zeg aan Adriaan dat als Simons van zijn laauwheid geweten had en hem ontmoet - hij stellig en
Goosjen er bij voor altijd uit de gratie zouden zijn geweest. 'k Ben nog een oogenblik van plan geweest
het Simons te gaan vertellen.

Eindnoten:
*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Deze brief begint op 11 april; wordt voortgezet op 18 april en eindigt op dinsdag 19 april 1853.
De oudste broer van Gideon de Clercq.
Toespeling op de Bijbel, Matth. 18: 24; 25:15-28.
Schick had een zuster Annette, die bevriend was met Familie Brouwer Starck-Verkade te Den Haag. Hij overleed in
1853.
Zie Biografie J. Brouwer Starck.
Zondag, 17 april 1853 gepreekt in Delft.
Waarschijnlijk vertalingen, die de dichter zelf als taalstudies beschouwde.
Daniël de Clercq en Gezina Goudswaard.
Amsterdam.
Een toespeling op Efeze 2:15.
Zie brief no. 13, noot 5-7.
Fantasio: Complete Gedichten 1912, 329-354.
Dit heeft waarschijnlijk betrekking op de April-beweging van 1853.
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Brief no. 24 Aan Mr A. Kruseman
Datum: 25 april 1853
LMG

Amice, ik heb niet alleen natuurlijk geen tijd gehad U eer te antwoorden - maar bovendien was ik
door allerlei verwikkelingen met toekomende logeergasten niet in staat U vroeger een bepaald
antwoordjen te schrijven. Nu zijn de zaken geschikt en wij wachten U. Alleen denk er aan dat Gij
Zaturdag, den gantschen dag niets aan mij hebt - maar niets hoegenaamd hoor! Dus, tenzij Ge plezier
hadt U op Uw ééntjen te amuseeren en het ‘praalgraf’1. te gaan zien - kom niet te vroeg op dien voor
mij altijd meer dan drukken dag. Zondag 12 uur hope ik meer tot Uw dispositie te zijn. Graag zou ik
zeggen blijf Maandag over - doch dat kan ook niet, want Donderdag2. moet ik weêr preêken in die
week. Het slot mijner overlegging is deze: kom zoo Gij lust hebt - maar Gij hebt geen gelukkige tijd
voor Uwe komst gekozen en veel liever had ik U op een anderen tijd, dat ik U zeggen kon: kom
Zaturdag per laatsten trein en blijf Maandag over, want Zaturdags verveelt men zich hier. Kunt Gij
dus beter of en wilt Ge mij en mijn tuin in fleur zien, bepaal een anderen Zondag! Maar niet den
volgende - want dan moet ik misschien preeken te Moordrecht. Gij hebt volle vrijheid. Heeft A.A.
Bienfait U mijn pruisisch Lot ter hand gesteld? Ja, zeker? Heb ik al een ander? Ook zeker? Ik schrijf
U in groote haast en hope Gij er uit wijs kunt worden.
Met de Politiek3. hebben wij het hier ook heel druk. Adieu, wees gehanddrukt van
t.t.
P.
Delft 25 April
de groeten van Henriette.
Adres: Weledelgestrengen Heer,
Den Heere Mr. A. Kruseman.
in de Vijzelstraat bij
de Heeregracht, ten huize
van den Heer Snoek.
Amsterdam.

Eindnoten:
1. Praalgraf van Willem de Zwijger in de Nieuwe Kerk te Delft.
2. Hemelvaart preek 5 mei 1853 (GAD).
3. Liberalisme. Thorbecke en de April-beweging van 1853.
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Brief no. 25 Aan G.J. de Clercq
Datum: [6 mei] 1853*
UBA

Mijn waarde!
Ik begrijp volstrekt niet - Waarom wij in zoo lange niets van U gehoord hebben. Hiernevens gaat
Fantasio1., met legio groeten aan Uw Anna. Mijn Jetjen is de laatste 14 dagen ietwat aan 't sukkelen
geweest met pijn in de zijde, die niet week voor bloedzuigers noch lating - maar eindelijk is afgezakt
ten gevolge van een mostaardpap, die haar bitter veel pijn heeft gedaan. Gelukkig dat we ‘saampjens’
het hart nog al omhoog hebben gehouden. Maar 't was alles behalve plezierig.
Toen ik de laatste maal een middagje in A.2. ben geweest - was ik alleen voor de bedroefden gekomen
en er schoot geen tijd meer over om U nog een handdruk te brengen, hoe gaarne ik dat ook gewenscht
had. Gisteren hebben we met groot genoegen Antoine en de lieve Dusseldorfsche bij ons gehad. Ik
verheug mij zeer in Zijne keuze en wenschte geen andere Vrouw voor hem of zuster voor ons.
Ik vind U te onaardig om U meer te schrijven. Groet de Moeder en Goosken en Aad en Gerrit. Met
de Pinksterdagen krijgen we misschen onze Dina, die al zoo lang heeft moeten uitstellen wegens haar
duim. Ik verlang ook zeer naar Daan en Sien. Kwam Dina niet - misschien zouden die dan wel Pinkster
bij ons komen vieren? Maar ik schrijf je niet meer. Vaarwel.
Van harte gantsch.
Yours truly
P.
Zaturdag morgen.
Ik heb vrij af als gij ziet: des Amorie preekt morgen voor mij.

Eindnoten:
* Volgens de notulen der Rem. Geref. Gem. Delft 1853 heeft Prof. Abraham des Amorie van der Hoeven op 7 mei 1853
voor De Genestet gepreekt. Vandaar de datering van deze brief.
1. Waarschijnlijk overdruk van het episch gedicht.
2. Amsterdam.

Brief no. 26 Aan G.J. de Clercq
Datum: [1853]*
UBA

Beste Gideon,
Gij zijt mijn Jetjen en mij gantsch welkom. Het heeft ons bár gespeten dat wij U en Anneke niet
mochten ontmoeten in de Hoofdstad.
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Kom in onze armen en geloof mij, na groeten van Marie,
Uw liefh. P
Vliegend
Vrijdagavond
ik heb nog bijna
niets van mijn
preêk. -

Eindnoten:
* In brief no. 25 wordt vermeld dat De Genestet in de Hoofdstad is. Vandaar dat deze brief geplaatst is in 1853.

Brief no. 27 Aan G.J. de Clercq
Datum: [voorjaar 1853]*
UBA

Beste Vriend,
Aanst. Zondag preêk ik des avonds; den volgende D.V. des morgens. Doe als Gij verkiest. Het speet
mij ontzachlijk dat ik U vl. Zondag niet onder mijn hoorders had. Henriette groet U en ik ben
Uw P.
vliegend
Donderdag.

Eindnoten:
* Zonder datum of jaartal. De Genestet was predikant sedert 5 december 1852. Zijn eerste kind werd geboren op 23 juni
1853. Daar van het kind niet gesproken wordt, nemen we aan dat de uitnodiging heeft plaatsgevonden in het voorjaar
van 1853.

Brief no. 28 Aan G.J. de Clercq
Datum: [voorjaar 1853]*
UBA

Beste Gideon,
Gij zoudt nu haast kunnen denken dat ik ook te lui was om kleine briefjens te schrijven; toch is het
zoo niet. t'Is maar bij toeval dat ik U gisteren een boodschap zond, die te met onduidelijk was. Hoor
eens; van avond komt waar-
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schijnlijk Jet Diest en nu vond mijn Jet beter, dat Gij kwaamt eten en s'avonds met mij terugkeerdet
om te soepeeren of niet, al naar Uw liefhebberij, dan dat Gij weêr als het ware s'avonds samen met
Jet D. zoudt geïnviteerd schijnen. Ziedaar de ingewikkelde, oorspronkelijke reden van de eenvoudige
vraag: ‘Heb je lust - kom dan een partijtjen eten!’
Gisteren avond moest ik met Henriette op soirée bij vdHoeven1. (wij hebben ons vrijwel geamuseerd)
en toen had ik wat lang gewacht met mijn toilet te maken, zoodat het rijtuig al voor stond, toen ik U
nog een briefjen moest schrijven. Dus is het er bij ingeschoten. Doe nu van avond zoo als gij wilt.
Gij weet dat Gij met open armen ontfangen zult worden. Ik dacht wel dat Gij van middag ‘kleine
familiedag’ hadt - zoodat voor mij de teleurstelling minder groot is dan voor Henriette, die het niet
geloofde, schoon ik het zeî. Toen ik van morgen Uw episteltjen ontfing was ik - dank zij 't feest van
gisteren avond! - nog bezig met mij in mijn ochtend kostuum te hullen. Gij moet een vaersjen voor
mij maken voor een klein bundeltjen dat uitgegeven zal worden, om een Bewaarschool te Boskoop2.
op te kunnen richten. Laat Uw geest getuigen o jeugdige vriend! Zonder gekheid; ik zal U niet met
vrede laten eer gij mijn wensch hebt vervuld. Denk niet dat men op deze bedorven waereld vaerzen
kan schrijven ‘voor niemendal’. Zoolang je daar nog geen maleur om gehad hebt - is je dichterlijk
lot niet en règle. Ontfang den hartelijksten aller geestelijke handdrukken! Tot ziens! Van avond hé?
Yes!
Yours
P.
in haast.

Eindnoten:
* Volgens noot 2 zou deze brief voorjaar 1853 gedateerd moeten worden.
1. Soirée waarschijnlijk te Delft bij C. des Amorie van der Hoeven (1831-1860), ambtenaar bij het Departement van
Buitenlandse Zaken. Vgl. gedicht ‘Ver van huis’, Complete Gedichten, 1912, p. 248.
2. Gedichten van S.J. van den Bergh, J. Brester Az., P.A. de Genestet, ten behoeve eener bewaarschool op te richten te
Boskoop. Amsterdam, juni 1853 (uitgever J.S. Loman).

Brief no. 29 Aan A. Gildemeester
Datum: [voorjaar 1853]*
GAD

Liefste Adriaan.
We kunnen U van de week alleen Donderdag avond hebben. Woensdag gaan Henriette Diny en ik
naar Alkmaar den gantschen dag en Vrijdag bij Meneer en Mevrouw v. Geuns te Bennenbroek.
De Groeten aan onzen Gideon enz.
in gloênde haast.
Altijd Uw
P.
Dingsdag avond.
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Donderdag vindt Ge ons tot half acht op het terras. Gij komt zeker tegen half zes? Gij hoeft niet te
schrijven. Gij moet als verrasser komen. Adieu.

Eindnoten:
* In verband met de inhoud van de brief dateren we hem op voorjaar 1853.

Brief no. 30 Aan G.J. de Clercq
Datum: 17 juni 1853
UBA

Delft 17 Juny 53.
De ziele van den Ondergeteekende begint zeer vuriglijk te verlangen wederom eens het ‘aanschijn’
te zien van den toekomstigen Schiedammer1., die zulk een ‘dolletjes lekkeren prettigen’ brief aan 's
mans bloeijende huisvrouw geschreven heeft. Hebt ge nu al terrein? En wanneer koomt gij het eens
opnemen? En hoe staat het met alles? Ik ben ziek geweest, dat is te zeggen, ik heb verleden week in
bed gelegen, wegens zware koû, die ik gevat had en - verzuimd.
Sinds eergisteren pas, voel ik mij weêr fiksch, schoon ik nog slap ben en ook aanst. Zondag niet
preêken mag2.. Mijn dokter heeft mij tot werk opgegeven om lui te zijn en daar doe ik nu mijn best
voor. Lucht is de beste medicijn - en onze hof is verrukkelijk. Jeanne3. heeft van de week bij ons
gelogeerd en nu, sinds gisteren hebben we Dina, die tot morgen avond blijft. Maandag koomt Mama
al en dan hope ik dat onze kleine lieve4. ook maar spoedig komen zal. Ik ben, God dank! vol moed
en hope en vertrouwen en weet niet hoe ik dankbaar genoeg zal zijn voor den zegen, dat mijn vrouwken
zich zoo fiksch houdt en er zoo heerlijk uitziet en zooveel vrede in het hart heeft! Ik heb idee dat het
nog wel een poosjen duren zal - een week twee, drie, - eer wij het evangelie der liefde hier ook uit
den mond van een Zuigeling5. zullen hooren, als God wil - maar de Vrouw heeft verwachting dat het
vrij spoedig gebeuren zal. Gij zult zeker onder de eersten tijding hebben en als je dan niet eens gaauw
hier koomt (ik wacht U nog eens voor dien tijd ook, hoor!) zet ik een hatelijke advertentie in den
koerant tegen je fabriek6.. Dat blijft dan zoo afgesproken.
Gewichtige dingen heb ik U niet te schrijven. Het trof verl. week al zeer verdrietig dat ik ziek was,
want wij hadden juist groote Vergadering der Broederschap te Rotterdam. ‘J'ai brillé par mon abscence’.
De twee Scheltemaas en van Heijst7. brachten mij een bezoek. De dominees hier hebben ook van
hunne belangstelling door visites getuigd. Met Zubli kan ik het, bij alle verschil van sommige
meeningen, steeds goed en altijd beter vinden. Maandag en Dinsdag hebben we Heer en Mevr.
Kruseman8. gehad. Overdag waren ze in den Haag9.. Ze waren bijzonder uit over de Heerdensche
kleinkindertjens10. en zeer lief en hartelijk. Zij vonden het hier overheerlijk en Mevr. woû ook deze
kánt wel uit en dan zoo'n lief huis, etc. etc. Ik verlang voor U naar den tijd dat Gij met Uw Anna in 't publiek kunt ver-
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schijnen. Hebt gij idee dat zij nog eens een paar dagen hier zal kunnen en willen komen? Ik zou dat
heel aardig vinden. Gij zoudt dan 's morgens en 's middags naar Schiedam kunnen gaan voor Uwe
werkzaamheden en de rest van den dag bij ons doorbrengen ... o Zoete lieve plannetjens! dat ik U
verwezenlijkt zag! Als alles wel gaat - en dat geve de Heer! - hopen wij U samen toch eens spoedig
te zien, geärmd etc. door ons paradijsjen wandelend. Laat mij nu spoedig eens iets van U hooren of
nog liever - koom mij eerstdaags weêr eens den vreugdenjubel ontrukken van de laatste maal en stel
U tevreden met dit geknoei, daar ik mij volstrekt niet bij ‘ingespannen’ heb. Mijn allerliefste en mijn
Zuster groeten U. Zeg aan Aad11. dat ik het verdrietig vind zoo niets van hem te bemerken. Groet Uw
Moeder en Goosken. Arme stumperts, Aad, Goos etc. etc. die geen huizen kunnen krijgen in Amsterdam
en zoo gaarne een nestjen bouwden! Als Aad tuinman bij mij wil worden kan hij vrij wonen in de
mangelkamer. Daar is een bedsteé en er kan gekookt worden - wat wil men meer? Ik moet U nog uit
naam van de Mijne in vele lieve bewoordingen danken voor den brief aan Haar gericht ... Als Gij hier
koomt zullen wij beide u tot de handkus toelaten. Nu vind ik mij zelf zoo laf dat ik maar eindigen
zal. Wees omhelsd van
Uw hartelijk liefh.
P.

Eindnoten:
1. G.J. de Clercq zal naar Schiedam vertrekken.
2. Zondag, 19 juni 1853, nam ds. Straatman waar; vgl. notities betreffende collectes, Delft 1853; deze werden nl. door
de dienstdoende predikant ondertekend.
3. Catharina Jeanne Bienfait, in 1861 De Genestets aanstaande tweede vrouw; zuster van Henriette de Genestet-Bienfait.
4. Marie Louise Henriette de Genestet, geboren 23 juni 1853.
5. Toespeling op Matth. 21:16.
6. Nog te bouwen fabriek in Rotterdam. Suikerfabriek Van Oordt en De Clercq. Gregorius van Oordt had zich al in 1843
als makelaar in suiker in Rotterdam gevestigd. Zie: J.J. Hooft van Huysduinen (1963). Genealogie van het geslacht
Van Oordt, 58, no IXa.
7. Dit zijn collega's van De Genestet: Tip en Eduard Scheltema en Bernardus Gertrudes de Vries en Van Heijst (1826-94).
8. De Genestets pleegouders.
9. Bij een zuster van Mevrouw A. Kruseman, Catharina Hendrika Jans. de Vries, getrouwd met J.E. Cuylenburg,
kunstschilder te 's-Gravenhage.
10. Kinderen van Stephen de Clercq en Suze Kruseman.
11. Adriaan Gildemeester.

Brief no. 31 Aan Ds J. Tideman
Datum: 17 juni 1853
UBA

Weleerw. Zeer geleerde Heer!
Veel geachte Vriend,
In antwoord op Uw verzoek, haast ik mij U te berichten dat ik zal zorgen voor de vervulling der beurt
van 4 Sept. te Moordrecht1.. Het heeft mij bitter
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gespeten dat ik niet heb mogen tegenwoordig zijn op de Groote Vergadering2.. Ik heb die week in
mijn bed doorgebracht. Nu gaat het beter, maar Zondag mag ik toch nog niet prediken. Overigens
gaat het mij goed en meer dan goed. Ik verzoeke U mijne hartelijke groeten aan Ds. van Teutem over
te brengen en noem mij met hoogachtig en liefde,
Uw. dw. dr. en Medebr.
P.A. de Génestet.
haastig
Adres: Weleerwaarden Zeer geleerden Heer,
Den Heere Ds Joannes Tideman. te Rotterdam

Eindnoten:
1. Beurt 4 september 1853 te Moordrecht.
2. Groote Vergadering: jaarlijkse bijeenkomst der predikanten van de Ger. Rem. Kerk.

Brief no. 32 Aan G.J. de Clercq
Datum: 23 juni 1853*
UBA

Beste Vriend,
Kapot van geluk! Ik heb een dochterken, kloek en gezond! Ik dank, bid, zing, kniel, juich! Van morgen
10 u. 5 m. geboren, Mijn Maria!
Hier heb ik geen Woorden! De Nacht was bar! Ik heb mijn vrouw nog millioen maal liever en zeg
tot den Heer: Gij zijt mijn God Amen-Amen!
Uw Vriend
P.
Donderdag
1 m. 11½. [eerste morgen, half twaalf, na de geboorte van Maria]

Eindnoten:
* Op het origineel geen datum of jaartal. Op kopie: 23 Juny 1853. Het betreft dus de geboorte van het oudste kind van
de dichter.

Brief no. 33 Aan Mr A. Kruseman
Datum: 23 juni 1853
LMG

Waarde Vriend,
Heden Morgen 10 uur is mijn lieve Henriette vrij voorspoedig bevallen van een
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kloeke, gezonde dochter. Kraamvrouw en kindjen zijn naar omstandigheden welvarende.
Wij zijn onuitsprekelijk gelukkig en ik tril van dank en zaligheid - Vertel het als Gij kunt spoedig
aan Berty1..
t.t.
P.A. de G.
Donderdag 23 Juni
's morgens 12 uur.
Adres: Weledelgestrengen Heer,
Den Heere Mr. Alexander Kruseman
Vijzelstraat
bij Snoek.

Eindnoten:
1. Lambertus Kruseman, broer van Alexander, geboren 8 april 1831, heette eigenlijk Hendrik Lambertus.

Brief no. 34 Aan Familie Bienfait ‘Welgelegen’ te Bloemendaal
Datum: 23 juni 1853
GAD

Delft. - 35
ELECTRO MAGNETISCHE TELEGRAAPH No. 649 VAN Delft NAAR Haarlem
ontvangen
Is ----verzonden een berigt van den navolgenden inhoud:
dagteekening 23
12 Uur 15 Min.
Tien uur een meisje alles wel.
get. de Genestet.
adres Bienfait
te Bloemendaal
Aantal woorden
Bedrag

ƒ

Bestelloon

ƒ 50

To t a a l

ƒ 50

D e Te l e g r a p h i s t
Handtekening.-
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Brief no. 35 Aan*
Datum: 23 juni 1853
Verzameling H. van Hasselt van Rees
Waarde Broeder en Zuster,
10 uur 5 m. is ons een heerlijk gezond dochterken geboren - Goddank. dank! alles is wel. Wij zijn
onuitsprekelijk gelukkig als gij begrijpt. Mijn liefste Jetjen heeft het niet goedkoop gehad - het heeft
juist 12 uur geduurd - maar God heeft haar geholpen en zij hield zich goed en is nu - als het lief kindjen
- naar omstandigheden welvarende.
Ik tril! Groet en kus Uw kinderen en wees gegroet van Uwliefh.
P.
Donderdag morgen
12 uur

Eindnoten:
* Deze brief kan gericht zijn aan
a) G.D. Boerlage, gehuwd met Maria Louise Bienfait, gehuwd 1845.
b) Christiaan Morell, gehuwd met Cornelia Jeanne Alette (Kee), gehuwd 1841.
c) Henri Jean Corneille Bienfait, gehuwd met Henriette Croockewit, gehuwd 1852.

De Genestet duidde zijn zwagers en schoonzusters als broer en zuster aan.

Brief no. 36 Aan C.P. Tiele
Datum: 12 juli 1853
UBL

Delft 12 Julij 1853
Waarde aanstaande Kollega
Eerst een handdruk om U geluk te wenschen - dan één om U te danken voor Uw dissertatie1., (bij de
praefatio heb ik een heel leelijk gezicht getrokken): dat Gij voor mij zoudt preêken, volgens een oude
belofte? Ik verzoeke U vriendelijk éen mijner vakantiebeurten te vervullen. 7, 14 of 21 Aug. 's morgens
ten 10 ure2.. Op vergoeding van reiskosten, minstens ƒ 10, - kunt gij rekenen. Zoudt Gij mij s.v.p. per
omgaande willen melden, welke beurt gij kiest? Dan schrijve ik ook aan Hattinga3.. Ik verlange zeer
bijzonder U eens te zien. Als gij Delft eens passeert en tijd hebt, breng ons dan een groete!
Vaarwel en geloof mij, van harte, Yours
P.A. de Genestet.

Eindnoten:
1. C.P. Tiele. Specimen theol. cont. annotationem in locos nonnullos Evangelii Joannei ad Vindicandam huius Evangelium
authentiam. 1853.
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Brief no. 37 Aan C.P. Tiele
Datum: [begin] augustus 1853*
UBL

Waardste, 21 Aug! 's morgens 10 uur, optime! Alleen, dan ben ik stellig niet hier1., maar gij hebt u
slechts te adresseeren aan den Heer Cockuijt, Oude Delft2. en die helpt U in alles terecht. Zie ik U
dan nog eens vóor dien tijd en passant?
Uw
P.A. te G.
vliegend
Donderdag avond.
Adres: Aan C.P. Tiele
Op Welgelegen, ten huize van den Weled. Heer Van Marle, Voorschoten.

Eindnoten:
* Voor datum zie brief van 12 juli 1853.
1. De Genestet is met zijn gezin in Bloemendaal.
2. Heer Cockuijt, lid van de kerkeraad in Delft, zal de waarnemende predikant behulpzaam zijn.

Brief no. 38 Aan G.J. de Clercq
Datum: [begin augustus 1853]
UBA

Beste Gideon, Eén woordjen. Wij hebben ons van daag perfekt met Lard en Line1. geamuseerd. Ik
begin bepaald oprecht veel van den eersten te houden. Wij hadden een delicieusen dag, niet
tegenstaande modder en regen. Morgen komen wij U2., niet met den hit maar met het wagentje - van
den trein, die om hálf twée uit Amst. vertrekt, halen. Adieu, ik ben en blijf, gloeiend in haast, maar
van harte,
Yours geheel
P.
Vrijdagavond.
Adres: Weledelen Heer.
Den Heere Gideon de Clercq Amsterdam.
p.f.

Eindnoten:
1. A. Pierson en Pauline Gildemeester.
2. Aangezien G.J. de Clercq blijkbaar alleen wordt verwacht, en van Anna geen sprake is, nemen wij aan dat deze brief
dateert van voor 1854, toen hij naar Rotterdam vertrok om daar een bestaan op te bouwen. De brief werd in Bloemendaal
geschreven en zal dus zijn te dateren in de zomer, augustus (brief no. 36, 12 juli 1853). De kennismaking van A. Pierson
met De Genestet dateert echter op zijn vroegst van 1850, zie p. 33 van het werk door Dr. D.A. de Graaf: Het leven van
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Brief no. 39 Aan A.C. Kruseman
Datum: 28 augustus 1853
UBL

Weledele Heer en Vriend,
Een enkel woordjen om U te berichten dat ik de ‘Paulus’1. houde. t' Is ook innerlijk een waar
prachtwerk.
Zeer spoedig, waarschijnlijk Dinsdag of Woensdag morgen zende ik onzen Vriend van den Bergh,
het vaersjen2. dat ongeveer 3 paginaas beslaan zal. 'k Heb vóor gisteren avond toen ik te Delft een
brief vond van v.d. B. die niet was opgezonden niet geweten dat er zóo op mij gewacht wierd.
Met achting en groeten,
Uw toegenegen
P.A. de Genestet.
Bloemendaal
Zondag avond. 28 Aug. 53.
Adres: Weledelen Heere A.C. Kruseman
Boekhandelaar.
Haarlem.-

Eindnoten:
1. Heeft betrekking op het werk van Nicolaas Beets. Paulus in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid.
Haarlem 1853, 1e druk.
2. Vaersjen voor Van den Bergh, in zijn kwailteit van redacteur van Aurora (1854), p. 102: De Heer is haar Herder, met
eene Plaat, naar eene teekening van M.W. Liernur). Complete Gedichten 1912, 367-369.

Brief no. 40 Aan S.J. van den Bergh
Datum: [augustus] 1853*
UBA

Beste Vriend,
Na ongelooflijken Strijd heb ik van morgen in wanhoop dit vaersjen1. gedicht en, al wat ik naar een
ander idee gekrabbeld had, verscheurd. Waarschijnlijk
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krijgt ge spoedig nog iets voor de Aurora. Ik geloof dat psalm 23 - zeer schoon bij dit plaatjen past2..
Vergeef mij al wat gij te vergeven hebt en geloof mij
truly Yours
DeG.
Donderdag
morgen
ik moet in de proef nog veel verbeteren, veranderen.

Eindnoten:
* Zie brief 39.
1. ‘Kind en grijsaard’ in Complete Gedichten 1912, 149, opgenomen onder de titel ‘Het liedje van verlangen’.
2. ‘De Heer is mijn Herder’.

Brief no. 41 Aan G.J. de Clercq
Datum: 15 september 1853
UBA

Beste Gideon,
Koomt Gij met Anna, de geliefde, aanst. Zondag 18 Sept. op Welgelegen den dag doorbrengen? Gij
moogt, Gij kunt niet neen zeggen. Ik ben daar alzoó van overtuigd dat ik U maar een zeer kort briefjen
schrijven zal, hoewel ik veel te zeggen en te bepraten heb. Zondag praten we àlles af. Dina geeft Uw
Anna kennis van de Uitnodiging en Zaturdag hopen wij te vernemen met welken trein Gij denkt te
komen. Laat het per eersten zijn. Ik ben wel - Maar heb van daag kiespijn en een dikke wang, die nu
echter begint te dunnen - Maar 'k ben van de pijn zoo moê dat ik in slaap val. Morgen, hope ik, zal
het wel over zijn. 't Vrouwtjen is in goeden welstand en Maria2 heerlijk. Voorts alles wel. Ik verlang
allerverschrikkelijkst naar mijn besten Gideon en mijn lieve Anna en zij moeten mij, ons, spoedig
gelukkig maken door un réponse favorable! Groet van Oordt en geloof mij met een kloppend hart
Uw hartelijk liefh
P.
Bloemendaal
15 Sept. Donderd.avond.

Brief no. 42 Aan G.J. de Clercq
Datum: 7 oktober 1853
UBA

Beste Gideon, Het is Vrijdag avond; het is negen uur - en Zondag moet de ondergeteekende zijne
gemeente toespreken: toch, waarlijk, wil, kan, mag, durf
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ik het niet langer uitstellen U te schrijven, U, die mij zoo spoedig berichten zond, van het lieve Jong
gehuwde paar1., (en al weêr thuis, o foei! wat monster ben ik toch!) U, die in Uw jongst epistel zoo
hartelijk en trouw mij op de hoogte hield van Uw leven en weven, uw trachten en wachten; U, die
mij de - eenmaal voor 't Nageslacht zoo belangrijke - korrespondentie met den cigaren-teelenden van
Eldik2. zaagt voortzetten, terwijl ik stom bleef voor den vriend van oude dagen; U, eindelijk naar wien
ik verlange, met al de verlangens van mijn hart. Kaerel, (lach niet.) Ik heb het zoo druk gehad; de
uurtjens, die er voor korrespondentie waren uit te breken geweest, werden besteed aan vrouw en kind;
de laatste dagen heb ik zooveel mogelijk aan onze lieve gasten gewijd. Wij hadden recht goede,
heerlijke, stichtelijke dagen. Ik ben zelden zoo lang en intiem met Steph geweest. De kinderen waren
delicieus. Die Willem3. ik zag nooit zoo iets zoets en schalks en amusants.
Suze en Steph waren hier bijzonder naar genoegen. Ik had ze graag nog tot Maandag gehouden,
maar de boer kon niet langer. 't Was een drukte, gezellig en niet in het minst hinderlijk, juist naar
mijn hart. Hoe jammer dat die lieve menschen zoo ver in het oosten4. wonen. Gisteren avond 9 uur
vertrokken zij per rijtuig naar Amsterdam* - Nu terwijl ik U schrijve, denken wij Ze gearriveerd. 't
Was mij een groote teleurstelling U niet hier te zien van de week, en gehoord te hebben dat er plan
op was. 'k Heb erg het land om Uwentwil - Maar laat den moed niet zinken. Ik verwacht nog altijd
zoo eens onverwacht een brief dat Uwe zaken wèl staan. Doch ik begrijp hoe Uw tegenwoordig leven
U een geestelijke misselijkheid of onpasselijkheid geeft. Een strijd met velerlei drukten en beweging
gepaard is gemakkelijker vaak, ook al is de uitkomst zeer twijfelachtig, dan zoo'n kamperen te midden
van de ‘battle of life’ waarbij het werken bestaan moet in wachten - geduld hebben - vertrouwen en
somtijds de stoel, waarop men hangt en soest, het groote slagveld is. Maar misschien - o mijn Gideon
of ik een profeet ware! - misschien, terwijl ik mij, met mijn liefst vrouwtjen verdiep in het onbehagelijke
Uwer positie - loopt ge alweder met nieuwe plannen door Uwe oom-rijke geboortestad5. en de starretjens
blinken vriendelijker en Uwe Anneke wacht weêr geduldiger. o Gideon [Paturo]! of Uw zoeken
eenmaal vinden mocht worden!
Wij wenschen - wij bidden het zoo vurig voor U. Wij vragen ook, met gepaste vrijmoedigheid gelijk een baker, die zich bij haar vertrek rekommandeert, le cas échéant - och, als er weêr iets aan
de hand is, zeg het ons dan toch ‘spoedig’! - En dan geve de Hemel dat ge ook spoedig (niet al te!)
de juistheid mijner treffende vergelijking, bij ervaring, moogt leeren inzien.
Onze kleine Maria maakt het, door Gods zegen, boven wenschen en bidden, heerlijk. Maandag en
Dinsdag was ze schrikkelijk verkouên in het hoofd, 't geen haar lastig maakte en lastig was voor de
lieve Vrouw, althans met onze gasten. Nu is ze weêr gantsch in orde en van daag heeft ze allerliefste
blijken gegeven van haar, iederen dag, meer merkbare ontwikkeling. 't is je een hemelsch zegentje,
dat blonde krullekopjen. Als ik 't land heb, kijk ik maar eens in 't wiegjen en dan naar bóven en het
wordt weêr goed van binnen. och beste vriend, kom toch eens spoedig hier, (franko!) ik verlang zoo
naar U. Kleine Maria moet ook vroeg weten, dat gij de oudste vriend zijt van haar ‘ouden Heer’. Gij
zult opzien, als Gij 't lieve kind weêrziet. Mijn wijfken zag U ook niet in zoo langen tijd. En Aad en
Goos6.? Groet ze toch vele malen van ons! Och 't geeft wat! die brieven en groeten, als men de
Menschen zoo lief heeft, die men schrijft en groet. Ik wil ‘komplimenten’ maken aan dezulken, die
ik niet mag: Ik wil brieven schrijven, om de 14 dagen aan 10 onver-
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schillige individues, aan Kooy7.. bijv. onder voorwaarde dat ik U, cum tuis, eens in de week zie. Ja,
Vriend, al schrijf ik niet hard - mijn ziel hangt aan Ulieden, Met groote liefde. Daar gaat geen dag
om, dat wij niet aan U denken, van U spreken. Zou Anna nog eens een paar dagen kunnen komen
logeeren? Stoom eens herwaards om dat te vertellen. Groet, die U lief zijn van ons. Houd U goed,
het hart omhoog! Bidt - gij zult ontfangen8.: Dat staat geschreven. 'k Heb veel over het gebed gedacht
in 't laatste half jaar - Wij moeten daar eens over spreken, als Gij hier Zijt - want, hoe groot nu de lust
ook mag zijn, verder te schrijven - ik moet eindigen. 't is tijd en meer dan tijd Truly Yours
P.7 Oct. 53.
Adres: Weledelen Heere,
Den Heere Gideon de Clercq.
Cingel naast de ronde Luth. Kerk.
Amsterdam

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
*
5.

Adriaan Gildemeester en Margaretha de Clercq, gehuwd 15 september 1853.
Bekend sigarenhandelaar.
Oudste kind van Stephen en Suze de Clercq-Kruseman, geboren 8 juli 1851.
Heerde.
Gij kunt wel zien, waar vaak mijn gedachten zijn - ik meen Rotterdam.
Willem de Clercq was afkomstig uit een gezin van zeven kinderen; Ooms van G.J. de Clercq woonden in 's-Gravenhage;
hijzelf was in Lisse geboren. Den Haag was dus een ‘oom-rijke geboortestad’.
6. Zie noot 1.
7. Directeur van de suikerfabriek Java te Amsterdam, waar G.J. de Clercq een leidende functie vervulde voor hij met S.
van Oordt een eigen zaak te Rotterdam leidde; adresboek Amsterdam: P. Kooy, Keizersgracht over het Huis met de
Hoofden. Stoomkandijraffinadeur. Het kantoor bij het Loosje en de Raffinaderij Klarenbeek.
8. Bijbelcitaat Matth. 7:8, Lukas 11:10.

Brief no. 43 Aan H. Tollens Cz
Datum: 17 november 1853
KBG

Weledelgeboren Heer!
Wat zal ik zeggen en hoe zal ik danken voor Uw heerlijk en uitnemend geschenk.1.. Eigentlijk was
het mij behoefte des harten in persoon Hollands Dichter op zijn Rijswijk te komen opzoeken - en den
boezem eens uit te storten! Vruchteloos zag ik sinds weken naar een vrijen middag uit, om dat plan,
sinds lang gekoesterd, bij deze gelegenheid eens ten uitvoer te brengen ... Tijden en bezigheden
vergunden 't mij niet. Heden had ik gehoopt, heden had ik gewenst ... maar t'is wederom - mis. Nu
evenwel, nu ik al zoo lang heb
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moeten uitstellen om U te danken, vurig en hartelijk; zoo lang dat ik ‘Dankbaarheid’ enz. enz. al van
buiten ken - nú schrik ik bij de gedachte dat ik misschien den schijn van ondankbaarheid, onwillekeurig,
op mij heb geladen, den schijn,
Of ik geen hart voor Tollens had,
Geen ziel voor Tollens lied, -

en, hoe oneindig liever ik U een dankbezoek had willen brengen (ik mag immers wel, niet waar?) ik
voel mij gedrongen U, voorlopig, een Dankbrief te schrijven. En nu waarvoor zal ik danken allereerst,
allereerst? O niet, voor Uw uitnemende zangen - Das Werk lobt den Meister2. - en de discipel heeft
geen vrijmoedigheid om te prijzen! Niet voor Uw ‘Levensgidsen’ dat ons ‘het boek doet vallen in
den schoot’ en een ernstigen blik opslaan tot den God aller genade in lange gepeinzen; niet voor Uw
Mijmering, die ons zoo treffend en stemmend wijst naar het evangelie ‘Indien Gij niet wordt gelijk
de kinderkens’3. - niet voor Uw ‘Winter’ (mij lang bekend) een vaers, krachtig en heerlijk, als de
schoone rijke Winter Uwes levens - niet voor Uw ‘Dankbaarheid’ een lied mij dierbaar boven allen
- niet voor Uw weldoen, dat der gezonde chr. Ziele weldadig aandoet - niet voor ... ach Gij ziet ik
kan toch niet zijgen! Maar voor dit alles danke ik U nú toch niet eerst, noch meest. Ik zou dit toch
hebben genoten, ook al hadt Ge mij Uw boek niet geschonken. Voor Uw vriendelijkheid in dat
‘schenken’ danke ik U - voor den naam van den gever, door Uw eigen hand daarin geschreven - Dát
is mij zeer dierbaar.
God schenke U gezondheid en krachten, lange nog.
Maak onze harten wárm en gelukkig - met nog menig - menig lied! ô indien mijn luit niet sinds
een jaar in de populieren4. van mijn pastorie (ik woon hier ook buiten) ware opgehangen - ik zou U
wel ánders gedankt hebben.
Nu neem deze haastige uitstorting voor wat zij is: de dank van een oprecht hart.
God zegene U naar de wenschen en gebeden van
Uwen liefh. en dw. Dr.
P.A. de Génestet.
Delft
17 Nov. 53
Adres: Weledelgeboren Heer
Den Heere H. Tollens. Cz.
Rijswijk.

Eindnoten:
1. Bundel gedichten. Tollens' gedichten werden uitgegeven te Leeuwarden: 1855-1857. Bundel Laatste gedichten, 2e
deel, 1853, eveneens te Leeuwarden.
2. Uit Schillers gedicht Das Lied von der Glocke (1799).
3. Bijbelcitaat, Lukas 18:15.
4. Toespeling op Ps. 137, 2. Daar staat harp. De Joden waren tijdens hun ballingschap bedroefd: Babilonische Ballingschap.
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Brief no. 44 Aan G.J. de Clercq
Datum: 22 november 1853
UBA

Maandag morgen
Beste Gideon,
Ik ben allergloeiendst gelukkig met Uw feestgave1. dat keurige, dat beknopte, dat delicieuse, dat
amusante Vesting-spelletjen! 's Middags na t'eten speel ik geregeld met Jacques2. 3, 4 partijtjens, totdat
mijn kleine Maria en negligé op mijn knieën koomt. Ik dank U voor Uw guitig, poeetisch
accompagnement bij de toezending, even amusant als 't spelleken-zelf.
Van onzen Adriaan ontfing ik een langen prettigen, ouderwetschen brief en Goosken schreef aan
Henriette veel liefs en goeds. Zeg aan den Oudsten, dat ik hem eerlijk het Boekjen, dat ik nog hier
heb, terug zal geven en hij daarover niet ‘bezorgd’ moet wezen. Maar t'is niet de moeite waard er een
pakjen van te maken! - Hoe staat het met U mijn Vriend, in 't lanterfantend leven? Wij vonden Uw
stemming nog al fiksch en frisch en beter dan wij gedacht hadden. Ik sta (als t'u interesseert)
tegenwoordig te werken en zit niet meer. Dat bevalt mij perfekt - maar ge moet denken: t'is nog het
nieuwtjen.
Deo volente, hopen wij de kerstdagen U en de Uwe te herbergen, elk afzonderlijk, onder hetzelfde
dak. Neem dit woordjen keuvelens voor lief. Ik moet Zondag preêken en Maandag aanst. Bidstond
voor de Heidenen houden: ergo is deze Maandag geen rustdag voor mij. Ik sta al ('k had haast gezegd:
ik zit al, maar dat doe ik niet meer) met twee katerns voor mij. Ge mocht mij wel wat helpen.
Mijn sweetheart groet U en de Uwe: Ik dito - dito.
Houd hart en spirits up en geloop mij
Uw liefh. dankbare en zich in 't
vesting-spel meer en meer ontwikkelende Vriend
P.A. de G.
Adres: Weledelen Heer Gideon de Clerq,
Cingel naast de Ronde Luth. Kerk.
Amsterdam.

Eindnoten:
1. De verjaardag van de dichter - 21 november.
2. Jacques Bienfait.

Brief no. 45 Aan J. van Vloten
Datum: 8 februari 1854
ABD

Woensdag, 8-2-54
Waarde Vriend,
Het heeft mij ontzachlijk gespeten dat ik U verl. week niet een lettertjen ge-
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schreven heb, om U te melden dat ik preêkte. ‘Dat hing toch van U-zelf af’ - zult gij antwoorden. Ja
maar - luister. Vooreerst dacht ik half en half, dat ge misschien wel ‘uit Uw eigen’ - als men zegt
zoudt komen - en dan waart gij welkom geweest. Daaròp evenwel heb ik het laten ‘aankòmen’ - omdat
ik zo onpleizierig mij voelde, dat ik niet wist of ik wel preêken zou - ja Zondag morgen ten 9 ure nog
denken moest ‘het zal niet gaan’. Ik was ten eenemale onwèl. Sedert mijn terugkomst uit Amst. sukkel
ik met kiespijn en dat werkt schrikkelijk op mijn gantsch gestel. Intusschen is het wèl gegaan en heb
ik mij weder gezond gepreêkt.
Daarom zeg ik nu: Het spijt mij dat ik U niet geschreven heb - want Gij mocht wel beginnen te
denken, dat ik bang ben een hoorder, zoo fijn en schrander, als Gij - alsof ik U niet had leeren kennen,
ook juist in Uw ‘humaniteit’ - Laat mij U nog eens danken voor Uw Paschier1.. Het boek heeft mij
uitnemend geamuseerd en tevens - veel geleerd. Ik gebruik het woord ‘geamuseerd’ nog vaak in een
edeler zin. Het kon wel zijn dat ik den wakkeren geestigen Paschier2. ook nog eens herdacht, op mijne
wijze. Dat toneeltjen op het ijs te ter Gouw - waar hij zegenend wegrijdt in de slede3. - is mij niet uit
het geheugen. Daar is ‘humor en poëzij’ in. Ach, waarom heb ik zoo weinig tijd.!
Uw stuk over ‘Albertine Kehrer’4. stel ik op hoogen prijs en verlang naar het vervolg. Vergun mij
U vrijmoedig te zeggen dat er éene expressie in is, die mij zeer heeft gehinderd en die ik mij, ook van
U, niet begrijpen kan. Dit moet mij van 't hart om U, overigens, oprecht te kunnen zeggen, dat ik 't
heel mooi en intressant en waar vinde. Als wij elkander eens zien spreken wij er wel nader over.
Wanneer? Ja dat weet ik nu niet recht. Aanst. Zondag krijgen wij familiebezoek: anders zou ik U
graag hebben. Laat ons afspreken, dat ik U zoo spoedig mogelijk, schrijven zal. Maar als Ge voor
dien tijd, nog misschien mijn stad passeert - kom tot ons en schenk mij een uur of twee. Vergeef mijn
gekrabbel - ik heb U geschreven, omdat ik niet woû uitstellen, maar ik had geen tien minuten tijd want men wacht mij,
Liefhebbend,
de Uwe
P.A. de G.
Woensdag 8 febr.

Eindnoten:
1. Vloten, J. van (1853). Passchier de Fyne, naar zijn leven en schriften. 's-Hertogenbosch. cf: Heijden, M.C.A. van der
(ed.) (1971). Wonderlijke Geschiedenissen. Enkele proza-geschriften uit de 17e eeuw, p. 215-298: herdruk van Het
Leeven en eenige bysondere voorvallen van Passchier de Fyne ... door hem zelve beschreven. Het Spectrum,
Utrecht-Antwerpen.
2. Blijkbaar is de dichter van plan geweest een episch gedicht met de moedige Remonstrantse predikant als held te
scheppen; Het Letterkundig Museum te 's-Gravenhage beschikt over een manuscript van de conceptie.
3. Passchier de Fyne moet volgens de overlevering per slede in Ter Gouw met gevaar voor zijn leven gepredikt te hebben.
In 1633 werd hij vast predikant te Haarlem. (zie B. Tideman. De Remonstranten te Haarlem. Haarlem, 1887).
4. Joh. Wilh. Kehrer (1826-1852), dichteres, volgde Beets, Ter Haar en Ten Kate. Zie Potgieter in De Gids (1853), II,
281, ‘Poetistische Poezij’.
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Brief no. 46 Aan G.J. de Clerq
Datum: 6 maart 1854
UBA

Beste Gideon,
Uw briefjen heeft mij uitnemend verheugd en opende voor mijn ‘Ziels-oog’ een zeer liefelijk verschiet.
Heerlijk vinden wij 't Anna en U bij ons te hebben, en juist dàn. 't Verkwikt me, dat ik nog in Amst.
U zal zien.
Wij reizen morgen heen per tweeden. Huet1. heeft zeer goed en stichtelijk voor mij gepreêkt. Wij
waren allen, Vrouw, Dina, Jacques etc. etc. recht tevreden met onzen Zondag morgen. Hij zou ook
Ù bevredigd hebben. 't Was fiksch en hartig. Wat deed het mij een genoegen dat gij hiér waart, op
Jetjen's2. feest. 't Was een lieflijke dag, niet waar Vriend? Ik heb het druk met zorgen en inpakken.
Wij groeten U allen en ik omhels U in den geest.
Delft Maandagavond
6 Maart 54.

Eindnoten:
1. Conrad Busken Huet.
2. Verjaardag van Henriette.

Brief no. 47 Aan J. van Vloten
Datum: 20 maart 1854
ABD

Delft 20 Maart 1854
Beste Vriend,
Gij zult U wel hebben verwonderd over mijn zwijgen - maar Uw vriendelijk briefjen is mij eerst 8
dagen na zijn datum in handen gekomen daar ik uit stad - Amsterdam ben geweest en 't briefjen zoek - te lang om te vertellen. Ik zal dan in 'sHemels naam, vrede hebben met mijn portret1.: schoon
ik zeer vurig had gewenscht, dat ik gespaard ware gebleven, nog een poosjen. Maar ik begin te
verstaan, dat ik als tusschen twee vuren zit. Van de eene zijde: Mijn vrouw vindt het naar, vele der
mijne vinden het naar, ik zelf vinde het gantsch niet pleizierig want in mijn tegenwoordige
levensperiode neurie ik, zoo ‘für mich hin’
Laat mij met vrede
Laat mij met rust,
Zoo is mijn bede,
Zoo is mijn lust Maak, om mijn naam heen - zing ik en zucht Maak mij, O Faam geen
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Burengerucht!
'k Wil niet geprezen,
Ijdel gezind;
Stil laat mij wezen,
Stil en bemind, enz.

Maar aan de andere zijde: Ik begrijp heel goed (vergeef mijn oprechtheid, vriend) dat gij-zelf; - hoe
veel ge ook van mij houdt; - en andere vele, mijn voortdurend weigeren om te doen naar de coutume
in de dichteren- republiek, zouden gaan toeschrijven aan kwasterigheid, aan pedanterie, aan een zucht,
om bijzonder te willen zijn - aan hoogmoed die zich met een kleed (niets meer dan een kleed) van
ootmoed bedekt - en daarom, ná geweigerd te hebben zoolang ik kon, heb ik besloten op Uw
aanhoudend vriendelijk dringen, te doen wat iedereen doet en mij uit te laten teekenen en kalmpjes
al de aanmerkingen aan te hooren, die men wel zal believen te maken op mijn gezicht. Heb vrede,
met deze ronde en dwaze speech. Ik zeg 't zoo als ik 't meen. En nu secundo, de recensie! Ik schrijf
juist zoo op 't oogenblik aan v.S. over het boek. De Schrijver zelf had mij gevraagd er diens opinie
eens over te hooren en v.V. wederom schreef er mij over. Voorts heb ik in Amst. er ook nog eerst
met den een en ander over willen spreken. Zoodra ik nu een vrije dag heb zet ik mij tot schrijven.
Doch waarschijnlijk kome ik er van de week ook nog eens met U over redeneren, als de bezigheden
het toelaten. Tegen Mei is waarlijk toch vroeg genoeg.
Het boek verscheen in february!
Vele groeten aan Uw vrouw
gehanddrukt van
Oprecht den Uwen
P.A. de Génestet

Eindnoten:
1. Het portret voor het jaarboekje Aurora voor 1855 was mislukt (foto van Deutman, bijgewerkt door Ehnle, 1854, z.d.
3 en 4).

P.A. de Genestet is 't niet
Goddank, dien Ge op dit prentjen ziet!
Díe lijkt, bij de gratie der natuur
Wat minder scheel, wat minder zuur;
Díe heeft in ''t leven nog wel schik,
Ook zijn 's mans lippen niet zoo dik;
Vooral hangt nooit of nimmer meer
Zijn ònderlip zoo pruilend neêr..
En zegt Pauvel: ‘Nu ja, maar t' is
Tóch zijn portret, zijn beeldtenis’
Dan liegen hij en 't plaatjen saam
En daarvoor teekende ik mijn naam.
Gedicht en portret in F. de Wijs (1976), t.o. 22. Zie ook Bijlage III.

Brief no. 48 Aan J. van Vloten
Datum: 28 maart 1854
ABD

Delft 28 Maart 54
Waarde V!
Gij hebt ontfangen of zult ontfangen 9 vellen druks van 't boek van Th. van Beelen1.. Daarin vindt gij
de stukken, die ge nog niet gelezen hebt, waarschijn-
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lijk. Ik zou ze U vroeger hebben gezonden - maar ik had ze uitgeleend. Het boek zelf bezit ik op
t'oogenblik niet. Gij verplicht mij bijzonder indien Ge mij die vellen wat spoedig terugzendt, kan 't
zijn, met een korte kritiek. Ik ben zeer verlangend Uw ‘puntig’ oordeel er over te hooren: te meer
daar ik beloofd heb (maar ik zeg dit aan U alleen) het boekske aan te kondigen. Maar niemand zal
weten dat ik het doe om redenen.
Zeer hartelijk gedankt voor uw prettig schrijven. Als ik tijd had gehad zou ik reeds te Leiden geweest
zijn - maar ik vrees wel te moeten uitstellen tot na Paschen. De dagen vliegen mij om. Zekerlijk breng
ik dan mijn ouden vriend Kneppelhout een bezoek: ik verlang zeer en hem en Mevrouw eens weêr
te zien. Ach men loopt in de waereld soms zoo raar en zonder reden uit elkander! Mag ik U meêdeelen
dat ik van vele - zoo geleerden, als ongeleerden - dominees en dames den lof hoor van Uw aller
amusantsten Paschier?
Dank voor Uw stukskens2.. Ik geloof dat Uw ‘vriendelijke uitnodiging’ nu juist niet zoo heel
vriendelijk zal worden opgenomen - maar de tuchtiging is meer dan verdiend - t'Andere ga ik aanstonds
lezen.
De groeten van mijn Vrouw.
Geloof mij, met liefde de Uwe
P.A. de G.
vliegend
ik schrijf U nader over 't Andere dat in Uw brief te beantwoorden is.

Eindnoten:
1. Joh. Th. van Beelen, geboren te Amsterdam, hoogleraar te Leuven. Hij schreef: De Revolutie te Parijs (1852) en De
bisschoppen van Utrecht en hun politiek bestaan (Amsterdam, 1855).
2. Overdrukjes van artikelen van de hand van J. van Vloten.

Brief no. 49 Aan G.J. de Clercq
Datum: [vóór 11 mei 1854]*
UBA

Chérie,
Bonjour! Gaat het goed? Bij ons nu ook, dank je. Verleden week en nog tot gisteren toe, heeft mijn
zoet wijfjen wát gesukkeld met hoofdpijn en landerigheid. Nu is het goddank weêr in orde. Kleine
Maria is patent. Aangekomen sinds Paschen - zie, meer dan bloemen en boomen. Ik bloei en leef en
ben opgeruimd, schoon mijn knieën nat zijn, daar 'k in den regen heb geloopen. Een naar gevoel,
natte knieën! Wát een dagen die we gehad hebben, vriend, met U en Uw Anna. We zijn dol op haar.
Gij hebt goed gekozen en God heeft U mild gezegend, met zulk een vrouwtjen. Ik kan U niet zeggen,
hoe gelukkig ik ben, dat wij zooveel van haar houden. Zoo wordt onze oude Vriendschap, op nieuw
bezegeld. Zorg, zorg toch al wat gij kunt dat ik Uw beider handen in elkander legge ...1.
Dag best kaerel - Wat doet Ge Zondag?
Waarschijnlijk komt van Vloten hier om mij te hooren.
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Gaat ge naar Amst. of niet? Gij weet dat wij U hier altijd hebben willen. Ik zou haast vergeten, wat
ik U vragen wilde. Geeft gij een kadeau aan Karel Westendorp2.? Ja, natuurlijk: Willen wij het ook
samen doen of hebt Gij U al ‘gekombineerd’? Licht mij eens in op dat punt. cito s.v.p.
t'Is voor ons nog al moeilijk iets voor hem te vinden. We moesten er expresselijk voor naar 't Haagje.
Voor 't feest van 11 Mei bij Bussink3. ben ik bezig te bedanken - Want dat gaat niet voor mij! Groet
van Oordt; groet Anna van ons. Wees gegroet van mijn vrouwtjen en geloof mij, met hart en Ziel.
vliegend!!!
P.
Woensdagavond.
Westendorp woont immers bij Schaap
Cingel naast het Gymnasium?

Eindnoten:
* Uit de inhoud van de brief blijkt, dat deze vóór 11 mei gedateerd zal moeten worden.
1. De Genestet wil de trouwplechtigheid voor zijn vriend en diens aanstaande vrouw verrichten, wat inderdaad gebeurt
op 12 october 1854.
2. Herman Karel Westendorp (1824-73) was een neef van Gideon de Clercq (zie Van Eeghen, 1940). Trouwde op 18
augustus 1854 met Maria Johanna de Monchy.
3. Bussink niet nader te identificeren. 11 Mei was de datum van de promotie van A. Kruseman en de trouwdag van J.A.
Kruseman en Alida Jans de Vries.
In het Adresboek voor Amsterdam (1856/57), wordt wel vermeld J. Bussingh Zomerdijk, Heerengracht bij de Wolvenstraat
KK 199, eigenaar van een restaurant (‘Restaurateur’).

Brief no. 50 Aan G.J. de Clercq
Datum: 10 juli 1854
UBA

Delft 10 July 54.
Beste Vriend,
Sinds Donderdag avond zijn wij hier. Gisteren heb ik gepreekt. Louis1. en Fanny kwamen
Zaturdag-avond bij ons, en zijn, zoo even, vertrokken. Uit deze beknopte schets kunt Gij opmaken
dat ik het (lacht niet) overdruk heb gehad. Voeg er bij dat ik schriklijk heb geleden aan pijn in een
hoofd, dat ik bijzonder nodig heb. Nu zult ge u kunnen verklaren, dat ik op Uw lieven besten brief
niet eer heb kunnen andwoorden, dan thans, in dezen eersten oogenblik van vrijheid. Laat mij beginnen,
na de inleiding, U te verkondigen wat mij het meest op het harte ligt 1o. dat onze Maria twee tanden
heeft, en bepaald onbetaalbaar wordt etc. 2o dat wij Uw zeer lieve Anna stellig eind-July, of vroeger,
wanneer zij wil en kan, bij ons verwachten. Daar is alles op geschikt. Koomt Gij ook aanst. Zondag,
uit de rotterdamsche herrie in onze delftsche stilte? Wij verlangen schriklijk U te zien ja, schriklijk.
Hesjen Huët2. zal ons zeer welkom zijn.
Wij hebben U volstrekt niet kwalijk genomen dat ge Mariaas verjaardag niet
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geweten en niet herdacht hebt. Het was een van God rijk gezegende dag - dat kunt gij denken.
Te Welgelegen hadden we goede, liefelijke, kalme dagen. 't Speet mij, dat ik te Amst. zijnde, Uw
lieve Moeder niet kon bezoeken. 't Was precies onmogelijk. Och Gideon kom toch eens gaauw!
Wees gegroet van mijn Jetjen - Groet Anna en geloof mij steeds idem
Uw P.
P.S. Vliegend en moê: We hebben een groote toer door 't Westland gemaakt - en daarop ... heb ik
mij nog verlustigd in het doen van visites. Adio - P.S. Vergeet toch niet den Heer v. Oud3. goên dag
te zeggen van ons.
P.S. Als de Papa4. er iets tegen heeft dat Gij niet trouwt in de Walsche kerk - denk toch in 's hemels
naam nooit, dat ik het in de verte hem of U kwalijk zal nemen - al zou het mij spijten. Ik kan er wel
in komen dat Hij 't liever niet heeft, dat een ‘onverstaanbare’ voor hem U trouwt.
Belangrijk P.S.
Beste Gideon, Zeg me toch wat wilt Ge van mij in Uw huishoudentje? Hoor, we hebben ons met
elkander nooit veel gegeneerd, laat ons het nu ook niet doen. Ik stel 120 francs (ƒ 60, - maar francs
staat chieker) voor U disponibel. Kies nu uit, bestel, laat maken, wat Gij 't liefst hebt, doe alsof gij
thuis waart. Hebt Gij daar geen trek in - welnu dan stel ik voor, als Gij met Anna hier zijt samen naar
Horrigs5. te gaan en daar het zij nuttigs, hetzij iets elegants uit te zoeken.
Een theetafel, als bij ons in de groote kamer, een prachtstoel, etc. vallen in de kathegorie der dingen,
die ik U geven wil en kan.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

Louis Antoine Bienfait, in 1839 getrouwd met Fanny van Baerle (1814-1890).
Theodore Ester Huët (1798-1863).
Uitgever en boekverkoper te Amsterdam.
Vader van Anna Kleinmann, die alleen Frans sprak.
Horrig was een zaak voor meubelen en huisraad te Delft.

Brief no. 51 Aan G.J. de Clercq
Datum: 2 augustus 1854
UBL

Beste Vriend,
Met ‘smachtend verlangen’ Zie ik Uw komst Zondag of Zaturdagavond te gemoet. Bij ons vindt Ge
Henriette Starck. Gij hoort van Uw vriend waarschijnlijk een zeer eenvoudige vriendelijke preêk ...
ook met het oog op onze logée die Vrijdag komt. Dina schreef ons van morgen, dat Gij dit goede
plan: een Zondag bij ons door te brengen: in Uw harte hadt en op een woordjen van mij of mijn wijfjen
wachtte. Gij zijt natuurlijk van harte Welkom. Ik had juist gedacht U te schrijven - maar nu ik 't
vooruitzicht heb U te zien, spaar ik mijn tijd.
t'Is wenschelijk toch, dat Ge mij met een lettertjen meldt of Ge Zaturdag avond - dan wel Zondag
morgen ons Uw ‘jolijsselijk’1. gelaat denkt te ver-
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toonen. Ik smelt van genot U te zien. Alles is wel hier - kleine Marie, een wassende zegen.
de Vrouw groet U en ik omarm U.
Yours,
P.
Woensdag
morgen
Adres: Weledlen Heeren Gideon de Clercq
den Weled. Heer G. van Oordt,
Makelaar te
Rotterdam.

Eindnoten:
1. Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam geeft als adjectief: joliselyc - schoon, bekoorlijk.

Brief no. 52 Aan G.J. de Clercq
Datum: augustus 1854
UBA

Beste Vriend,
Daar wij Henriette Starck hebben en het mogelijk is dat de filosoof1. Zaturdag per laatsten komt, zoo
zend ik U een waarschuwing. Zondag, zoo vroeg gij verkiest zult Gij welkom wezen. Doe naar
goedvinden zonder het nader te melden. Koom eten bijv!
Dank voor Uw briefjen. Ik heb Karel Westendorp nog bij Schaap2. gedacht en den brief dien
geadresseerd. Dat zal wel terecht komen. Ik durf U dit lorretjen niet met 5 cts te laten betalen
Yours Truly
P.
Donderd avond

Eindnoten:
1. Bijnaam voor J. van Vloten.
2. De naam Schaap komt vele malen voor in het Adresboek voor Amsterdam voor omstreeks 1850. Misschien is bedoeld
de Wed. J.F. Schaap in de Warmoesstraat (1853, 1854).

Brief no. 53 Aan A.C. Kruseman
Datum: 25 september 1854
UBL
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Weledele Heer en Vriend,
Ik heb dagen achter elkander gesukkeld met een dikken wang en kiespijn: zoodat ik geen lust had om
iets te doen of te denken zelfs. Anders zoudt Ge mij zeker nog eens bij U gezien hebben, om te spreken
over de zaak-Taurel1. enz.
Die kiezenhistorie heeft dan ook mijn Driebergensch2. plannetjen in duigen doen vallen. Morgen
reizen wij weder heen naar Delft. Vandaag hadde ik U nog even willen opzoeken - maar het schriklijk
najaarsweêr heeft mij thuis gehouden.
Den Heer Taurel heb ik niets geschreven - want ik wist op mijn woord van eer niet wat ik hem
eigentlijk schrijven zou. Hiernevens zijn brief en mijn proef terug. Acht gij het nu nog dringend
noodig dat ik Taurel schrijve - meld het mij s.v.p. en ik zal een briefjen verzinnen.
Geloof mij met oprechte achting en toegenegenheid,
Uw dr en vriend
P.A. de Genestet
Bloemendaal
25 Sept. 54.
P.S. In de proef is veel geknoeid en veranderd.
kan ik het nu gerust overlaten of acht Gij het noodig dat ik nog revisie krijg?
Adres: Weledelen Heer A.C. Kruseman
te Haarlem.

Eindnoten:
1. De kwestie met de graveur Taurel (Parijs, 1794-Amsterdam, 1859). Zie Biografieën en Bijlage III.
2. J.A. Kruseman gaf op 5 juli 1853 opdracht tot het bouwen van een buiten te Driebergen, waar in 1854 ‘Hoogerweerd’
verrees, gebouwd door architect Van Teylingen. Sedert 14 maart 1854 woonde familie J.A. Kruseman daar; waarschijnlijk
zinspeelt de dichter op een bezoek aan zijn pleegouders aldaar; cf. Kam (1960). Ook tante Theresia Altmann de Vries
woonde in Driebergen.

Brief no. 54 Aan G.J. de Clercq
Datum: 25 september 1854
UBA

Bloemendaal 25 Sept. 54
Maandag morgen.
Mijn beste Vriend,
Hoe het met Donderdag1. zal loopen - weet ik niet. Want alle dingen brengen mij in de war en alle
plannen in de war. Doch eer ik een woord verder schrijf moet ik mijn hart uitstorten voor Uw' Annaas
heerlijken Hollandschen2. hartelijken brief aan mij -
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... zoo charmant en zoo pikant Zoo allerliefst lief en zoo gloeijend amusant - dat ik hem altijd in mijn
vestzak op mijn boezem draag. 'k Heb er niet op geandwoord, omdat ik plan had van dat andwoord
één der bruiloftvaerzen (het kleintje, het grappige zoo als Anna, die wel van een grapjen houdt, zeggen
zou) te maken; Maar Kaerel, ik denk dat ge maar alleen het groote zult krijgen en dat wel op Uw
bruiloft3. - want ik zie er geen kans op het aanteekenfeest bij te wonen. Mama kan ons hier niet langer
houden dan tot morgen Dinsdag. per trein van vier uur denken wij te Delft te arriveeren. Daar wachten
mij allerlei treurige zorgen, te veel, te lang om U te vertellen. Hier heb ik bijna niets kunnen uitvoeren,
omdat ik kiespijn heb gehad - ter deege; omdat ik nog te Delft ook ben geweest, etc. Verbeeld U dat
ik Amsterdam zelfs niet met een bezoek heb kunnen vereeren. Als wij pas weêr te Delft zijn kan ik
mijn vrouwtjen nú niet alleen laten. Er bij koomt - als het meest bezwarende - dat ik Zondag4. nú
voorbereiding zal moeten prediken en dus vóor dien tijd ook nog eenig huisbezoek te doen heb. Is er
nog misschien een aardig tusschenfeestjen daar ik komen kan, in plaats van Donderdag?
Beste Vriend, hoè ik 't land heb - dat ik het dien Donderdag zal moeten opgeven kan ik U niet
zeggen. Wij hadden eerst gemeend van de week nog te kunnen blijven - dat was het primitief idee maar Bloemendaal verdrijft ons en Delft roept ons nadrukkelijk. De reden, dat ik U niet eer geschreven
heb is dat ik niet wist, hoe het loopen zou.
En hoe nu, waar nu zal ik Uw huwelijk inzegenen? Gij wildet - geloof ik - graag in Oude of Nieuwe
Kerk. Welnu - vraag aan Hasebroek5. of een remonstrantsche dominee in zijn toga U dáar trouwen
kan en het is mij wel, zeer wel. Kan het niet ga dan naar Stuart6. en vraag hem of hij U zeggen wil,
wat er te beschikken is. Is er aanst. week misschien nog eenige aardigheid daar Gij mijn aangezicht
graag zoudt zien - dan kome ik in stad en zal des noods - zoo ik U in de Gereformeerde niet kan
trouwen, - het noodige in de Remonstrantsche wel beschikken.
Hoe vliegend en hoe druk hier de rustdagen zijn voorbij gegaan - kan ik U niet beschrijven. Gisteren
heb ik gepreêkt7.. Dat heeft gemaakt, dat ik het verleden week - niet zeer kalm heb gehad. De treurige
berichten van Mevr. Stuart8. uit Delft schokten mij gedurig, bovendien. Dierbaar is mij de gedachte
dat ik als het ware den laatsten kalmen dag de goede Vrouw nog heb kunnen spreken en met haar
bidden. Bij de begrafenis ben ik niet geweest - daar ik hiér preeken moest en Stuart mij dringend
schreef niet te komen. Maar Gij kunt begrijpen dat ik toch liever dáár ware geweest. Och ik zal niet
klagen maar ‘te leven in het groote menschenleven’, t'is een leven vol slingeringen en onrust. En
blijmoedig afstand te doen van het geen men gaarne wenschen zou te genieten, te bezitten is zoo heel
gemakkelijk niet altijd - Maar de Heer geeft kracht en vrede.
En nu beste Bruidegom en lieve Bruid op het tipjen, vaart wel en weest verzekerd dat ik op Uw
feestdag - Donderdag - feest zal vieren in den geest, al schrijf ik niet en al kome ik niet, tenzij er
onverwacht eenige lichtstraal voor mij rees.
Groet Uw Moeder van mij en geloof mij
Uw zeer gedrukte, en hartelijk liefh.
(omdat hij niet komen kan)
P.A. de G.
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Adres: Weledelen Heere G.J. de Clercq
Ten huize van Mevr. de Wed. de Clercq
Cingel naast de ronde Lutherschen Kerk
Amsterdam

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

28 september 1854 zal wel de dag van aantekening geweest zijn voor het aanstaand echtpaar G.J. de Clercq-Kleinmann.
Anna Kleinmann was een Française.
De bruiloft zou plaatsvinden op 12 october 1854.
Zondag, 1 october: voorbereiding preken tot het Heilige Avondmaal.
J.P. Hasebroek (1812-96), predikant; als schrijver bekend onder de naam Jonathan. 1836 proponent en predikant te
Heiloo. Tot zijn vrienden behoorden onder anderen Potgieter, G. van der Linde, J.P. Heije, Kneppelhout, Drost.
6. M. Cohen Stuart.
7. Waarschijnlijk heeft De Genestet dus op 24 september 1854 in het kerkje te Bloemendaal gepreekt.
8. De echtgenote van L. Cohen Stuart, lid van de Kerkeraad van Delft.

Brief no. 55 Aan G.J. de Clercq
Datum: [vóór 12 october 1854]*
UBA

Beste Vriend.
Inliggend briefjen heeft eerst klaar gelegen om met een brief aan U te worden opgezonden. Juist als
het naar de post zou gaan, ontfing ik een brief van de ‘allerliefste- -’ van U en die ik ook nog heel
veel lief heb, waarin zij verdrietig maar toch verstandig mij berichtte wat beproeving1. U en haar had
getroffen, en tevens meldde, dat Gij nog wel even hier aan zoudt wippen waarschijnlijk. Toen bewaarde
ik het briefjen met het idee dat Gij komen zoudt. Gij zijt niet gekomen. Van Donderdag tot gisteren
avond toe heeft ieder schelgelui het hart van mij en de vrouw doen kloppen. Heden hoorde ik van
Jonkheer van Bevervoorde2. dat Gij gisteren per trein van half vier Delft waart - gepasseerd. Begrijpelijk
is het - maar niet pleizierig. Maak nu mijn oodmoedige excuses dat ik mijn briefjen (buiten mijn
schuld) zoo laat inzende.
Woensdag middag of avond hope ik in stad te komen.
Een zeer hupschen brief had ik geschreven, waarin ik het andwoord op de invitatie had willen
insluiten - toen ik Annaas letteren ontfing. Die is nu natuurlijk niet meer bruikbaar. Daarom moet Gij
dit gekrabbel voor lief nemen. Het is ons, Jetjen, Maria en mij een schriklijk ongezellig idee - dat wij
U en de Uwe niet gezien hebben in de mooiste tijd van Uw leven.
Groet allen. Dank Anna voor haar tweeden brief aan mij niet minder dierbaar dan de eerste, die ik
nog altijd op mijn hart, (in mijn rokzak) draag. Gideon, Anna! Jeugdig aanstaand echtpaar! beminlijk
en bemind, weest omhelsd van
Uw zeer liefh.
P.A. de G.
halfslapend
Zondagav.

Eindnoten:
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* Het huwelijk van Gideon de Clercq en Anna Kleinmann vond plaats op 12 october 1854, deze brief zal dus vóór deze
datum geschreven zijn.
1. Waarschijnlijk tegenslag op zakelijk gebied; vgl. brieven van De Clercq aan De Genestet in deze tijd (UBA).
2. Fr. V.Ch. Engelbert van Bevervoorde (1806-65); in 1825 adelborst 2de klasse; keerde in 1841 terug uit Nederlands
Oost-Indië. Werd in 1854 als kapitein-luitenant gepensioneerd.
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Brief no. 56 Aan A.C. Kruseman
Datum: [?] october 1854
UBL

Weledele Heer en Vriend,
Hiernevens eenige handteekeningen. Verlangend ben ik naar een goede proef. Ik neem hartelijk deel
in de beproevingen, die U door de Hr Taurel worden aangedaan - schoon ik tevens van deze gelegenheid
gebruik maak om U te zeggen, dat ik mij dol heb geamuseerd met Uw delicieus-aardigen brief.
Krijg ik s.v.p. van mijn vaerzen in de Aurora, eenige afdrukken?
Wees hartelijk gegroet van
Uw heil wenschende Dr. en Vr.
P.A. de Genestet

Brief no. 57 Aan A.C. Kruseman
Datum: [?] october 1854
UBL

Waarde Heer en Vriend,
Te zeggen dat ik tevreden ben is mij onmogelijk. Neen! Het is wel veel te oud, veel te somber, veel
te massief. Het Ken-U-zelven wordt door dit portret mij zeker wel vruchteloos toegeroepen, want ik
zie een vreemd personaadjen voor mij. Ook is de photografie door Ehnle1. gekorrigeerd bepaald
vriendelijker! Wat goeds en voortreffelijks ik ook van U vertellen mag - bij mijn Echtgenoote zijt gij
bepaald uit de gratie! En de vrienden schudden 't hoofd en zeggen: gij hadt nooit Uw toestemming
moeten geven. Ik-zelf: O Kruseman, Kruseman, roepe ik, heb ik nu dat voor mijn zuchten en
tegenspartelen en toegeven en mijn moeiten en opofferingen van uren, neen van dagen, vol elende
en verveling, en mijn zweet in dat zonnige kamertjen van Deutman2., die er geen verstand van heeft
of portretten lijken? heb ik er nu dat voor dat er een portret van ... een ander, van ik weet niet wie,
wordt gemaakt, waar mijn naam onder staat (hadt Ge hem niet, gij kreegt hem niet, slimme vriend!)
en dat Jan en Alleman mij klagend of spottend vragen zal: Ben
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jij dat? Ben je nu mal? Kruseman! Kruseman! wiens ontevredenheid, wiens onvoldaanheid met het
ding zelfs door Uw gemoedelijken brief henenschemert, henenstraalt, kunt Gij het verandwoorden
dat Ge mij zoóveel verdriet doet! o is het waar? Wilt Ge Mij als een zuur melankolikus den volke
vertoonen - en roepen: Hij is 't - al zweer ik: t'is niet, waarlijk niet! Wilt Gij het? o, indien zeggen
nog iets vermag zoo zeg ik neen! - indien bidden nog iets op U vermag, zoo smeek ik, doe 't niet want daar is geen vriendelijke trek van jeugd en leven in dat stroeve gezicht!
Zoo raden nog iets vermag, dan rade ik af. Wilt Gij het nogthans? Volhardt Gij? Dan slinger ik
een donderend wee over Aurora - gelukkig voor U dat het papier vol is. Want ik heb 't land. Doe naar
Uw geweten, en geloof mij
Uw liefhebbende en treurende
P.A. de G.

Eindnoten:
1. A.J. Ehnle, kunstschilder te 's-Gravenhage; vgl. bijlage III.
2. F.W. Deutman, sedert 1853 wonend ‘Rokin bij de Vischsteeg’ te Amsterdam; maakte ‘daguerrotypen en photographische
portretten’ (vgl. het dagboek van G.J. de Clercq, Réveil-archief, UBA).

Brief no. 58 Aan G.J. de Clercq
Datum: 12 october 1854
UBA

Beste Gideon,
Tot mijn groote, groote spijt kan ik morgen niet met U, Aad en van Oordt dineeren - want, ik ga met
Mr Kruseman1., die sinds Donderdag bij mij logeert, (t' is toch een heerlijke, beste man!) naar
Zevenhuizen2..
Ik omhels U - Groet ze hartelijk
vliegend!
Uw P.

Eindnoten:
1. A. Kruseman. Oudste zoon van J.A. Kruseman en een neef van de dichter.
2. Een kleine gemeente dicht bij Gouda; eerste standplaats van H. Lamb. Kruseman, die aldaar ingezegend werd door De
Genestet op 30 november 1853. Op 26 november 1854 werd hij naar Nieuwkoop beroepen.

Brief no. 59 Aan G.J. de Clercq
Datum: 18 october 1854
UBA

Liefste Jonggehuwden,
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te schrijven, dan om het òp te schrijven. 'k Laat er nu ‘charmante’ afdrukken van maken, ter herinnering
voor eenige weinige. Zijn ze gereed vóór Uwe terugkomst dan verzoek ik alleen de vrijheid er eén
van te mogen geven aan Uwe Moeder - Oom en Tante Louise2. - Aad en Goos - Gerrit - Stephen en
Suze - Daan en Sien3. - Dien - De rest krijgt ge zelf en moogt er vrij over beschikken ...
Mijn lief kind is weêr bloeiend en gloeiend amusant4.. 't Vrouwtjen houdt zich perfekt. Ik ben
gezond, niettegenstaande al de bezigheden, die mij verl. week bestormden. Met een in-dankbaar
gevoel heb ik Zondag het Avondmaal bediend en God gedankt dat ik zoó veel had kunnen dóen.
Hoe Vrijdag Avond Uw brief mij verkwikt heeft en wèl gedaan - kan ik niet zeggen.
't Was heerlijk U Zaturdag nog even te zien. ‘Ma chère petite’5. zag er uit om te stelen en te kussen.
Waarlijk het Vrouwtjen deed niet onder voor 't bruidjen ... en dát was lief. 'k Had dien Donderdag
een goeden dag in mijn leven. 'k Was blij als een kind, dat ik nog een vaers had kunnen maken - voor
U. Hád het niet gekund - gij zoudt mij niet zoo vrolijk ten feest gezien hebben. ‘Dolletjes’ ook heb
ik mij geamuseerd. De toast van den Oudste was even keurig als hartelijk. Met Sien ben ik nog al
ondeugend geweest, naar aanleiding van bloote halzen etc. Maar díe Zonde heeft mij nog al niet heel
zwaar op 't hart gewogen.
Oom Steven6. beklaagde ik om zijn vaderlijk figuur, dat wel iets te wenschen overliet. 'k Had razend
graag dien middag met U nog een half uurtjen rustig (?) gepraat.
En die tante Louise! Wat een gastvrouw! en wat een lieve vrouw! 'k Verlang erg haar weer eens
te zien. 't Spijt mij dat ik met Oom Daan7. niet meèr heb kunnen spreken ... 'k Had gedacht niet meer
als dit halve velletjen te schrijven, maar ik ben zoo babbellustig dat ik er nog een bij doe. Ook denk
ik schier den heelen tijd aan U beide en daarom is het goed, dat ik maar een woordjen schrijf. Anders
kost Gij mij te veel tijd.
Heb ik geschreven - dan is er, als 't ware, een zekere rust. 'k Had ontzettend graag meêgegaan naar
Parijs en mijn Vrouwtjen ook - maar de kinderen?
Jongelui geniet nu maar - want later, dán reist men zoo zorgeloos niet meer! Dan tobt men 's nachts
op met de kleintjens, zoo als ik, die van nacht met Maria heb gesold, dat het liefhebberij was of - geen
liefhebberij.
Van tijd tot tijd heeft ‘het goede kind’ nog geduchte pijn in die akelige tanden. Gideon - ik schrijf
zonder overgangen - als Gij van plan zijt om dit vaers8. voor te lezen - moet Gij het eerst voor U-zelf
goed bestudeeren, want het is bar moeilijk om wèl te lezen. Dat heb ik ondervonden. Ja eens zelfs
ben ik gantsch in de war geweest, met een eersten en vierden naamval. Nu kwam er bij dat ik mijn
eigen schrift niet lezen kon.
Ik verlang dat Gij terug zijt - om U eens op mijn gemak te zien, te omhelzen etc. Ge zijt nu al een
week weg. t'Is hier najaarsweêr ... daar Beets geen najaars mijmeringen in zou kunnen schrijven zonder gevaar van zijn hoed te verliezen en natte knieën te krijgen ... t'is te hopen dat Gij het wat
minder guur en somber hebt te Parijs, te midden van de lentemijmeringen der liefde ...
Wij stoken hier en ik geniet àl de zoetheden van mijn Winteravondinterieur; die ik hoop dat wij,
't zij te R. 't zij te D. ook nog eens samen smaken zullen, neen niet eéns, maar dikwijls!!
Met ‘Papa Kleinmann’ heb ik haast geen kennis gemaakt. Daar was geen tijd
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voor. Is hem het trouwen niet te láng geweest? 't Was toch voor míjn hart heel kort. Wat zullen wij
elkander nog ontzaggelijk veel te zeggen hebben - wanneer Gij terug zijt. Hebt Gij een oogenblikjen
tijd schrijf me dan met tien regels hoe t' u beiden gaat - of met meer liever.
Ontfang de allerhartelijkste groeten van mijn jeugdige lieve, die te moê is - anders deed ze hier een
velletjen bij - maar de Vrouw heeft haar post, je vous assure. Anna, breng een groet van den dominee,
die U getrouwd heeft aan Uw moeder - ook nog aan Uw Vader. Weest beiden duizendmaal gegroet
en gezegend van Uw U zoo liefh.
P.
P.S. deze brief is puur gebabbel.
N.B. Doe s.v.p. aan Ds. Alkanase Coquerel9. de komplimenten van mijn kollegaas Woerman en
Molenkamp
- orateurs célèbres à Delft -

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gedicht op het jonge echtpaar.
Broer en schoonzuster van Mevr. de Clercq-Boissevain.
Daniël en Gezina de Clercq-Goudswaard.
Maria was ziek op de trouwdag van het jonge echtpaar.
De Genestet's echtgenote.
Broer van Willem de Clercq.
Daniël Boissevain, getrouwd met Louise Mollet.
De dichter zinspeelt op het gedicht dat hij ter gelegenheid van Gideons bruiloft dichtte en in de verzameling van A.
Gildemeester, eigendom van Mevr. H. van Hasselt-van Rees, bewaard gebleven is.
9. J. Alkanase Coquerel (1820-75) woonde te Parijs. Hij was Frans theoloog en hoofd der Unions protestantes libérales,
gesticht in 1861.
In 1860 verscheen van zijn hand Observations pratiques sur la prédication (Paris, 8e edition). In 1864 werd hij als
predikant afgezet en stichtte hij een eigen gemeente.

Brief no. 60 Aan S.J. van den Bergh
Datum: 23 october 1854
KBG

Waardste van den Bergh,
Gij hebt ‘Rijp en Groen’1. nog altijd voor Uw rekening, om te recenseeren in de Tijdspiegel niet
waar? Welnu, houd het dan. Ik wil er nu toch graag een paar paginaas over schrijven ... uit vreeze
ook, dat iemand anders het doet. 'k Zal U later wel eens komen vertellen, waarom ik dit zoo haastig
schrijf.
Alles wel bij U. Bij ons, in orde.
Met oprechte Vriendschap, na vele groeten.
de Uwe
P.A. de G.
Maandagmorgen
23 Okt. 54.
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Adres: Weledelen Heere S.J. van den Bergh
s.s.t.t.
Schoolstraat
's Hage

Eindnoten:
1. ‘Rijp en Groen’: een recensierubriek in het tijdschrift De Tijdspiegel.

Brief no. 61 Aan A.C. Kruseman
Datum: 31 oktober 1854
UBL

Waarde Vriend,
Een kort woord. Ik dank U voor Uw lief schrijven zoo even ontfangen. Gisteren schreef ik twee
brieven aan U - die beide nog op mijn bureau liggen. 'k Zal ze bewaren om ze U bij gelegenheid te
laten lezen - maar zend ze niet op. Ik denk zoo weinig mogelijk aan mijn cauchemar1.; schrik - als ik
overleg - wat de Heer Kruseman2. te Driebergen van het ding3. zal zeggen: zie veel als die ‘éen van
de zes’ in 't verschiet; en verheug mij dat Gij een weinigjen rust in Uw leven hebt gekregen. Met
achting en liefde,
De Uwe
P.A. de G.
Delft 31 Oct. 54

Eindnoten:
1. Cauchemar: nachtmerrie.
2. J.A. Kruseman, sedert 14 maart 1854 wonend op ‘Hoogerweerd’ te Driebergen.
3. Bedoeld is het gedicht ‘De liefste plek’, te Bloemendaal 1854.

Brief no. 62 Aan S.J. van den Bergh
Datum: 15 november 1854
KBG

Waardste v. dB!
Zie daar het slot. het stuk1. is zoo opgekrabbeld, tusschen de bedrijven door.
Daarom wilde ik graag proef zien.
Met uitnemend genoegen heb ik Uw ‘op 't Snijveld’2. in de Holland gelezen.
't Behoort zeker tot uw gelukkigste in dat genre. t' is ‘drommels’ goed.
De groeten. Geloof mij

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

t.t.
de G.
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vliegend
Woensdagmorgen
Adres: Weledelen Heere S.J. van den Bergh
s.s.t.t.
Schoolstraat
's Gravenhage.

Eindnoten:
1. Het ‘stuk’ is een bijdrage voor Aurora 1855, en moet ‘Martha’ zijn (p. 102), met een plaat, naar eene tekening van
M.W. Liernur. Het gedicht is in de Complete Gedichten 1912 opgenomen onder de titel: ‘De Heer is haar Herder’, naar
Psalm XXIII.
2. ‘Op 't Snijveld’ is een gedicht voor S.J. van den Bergh in het Jaarboekje Holland voor 1855.

Brief no. 63 Aan G.J. de Clercq
Datum: [datum poststempel 17 november 1854]
UBA

Beste Gideon en Anna,
Van nacht half twaalf hebben wij van God ons tweede dochtertjen Johanna Catharina ontfangen. De
bevalling was voorspoedig, boven bidden en denken. De Moeder, dat is Grootmoeder zegt dat het
lieve kind, vetter is dan Maria toen ze kwam en Maria is nu een engeltjen. Mijn hart klopt mij wat
rustiger. De beste vrouw heeft nog al gestumperd de laatste dagen. Ik verlang allerinnigst U te zien
en te omhelzen - vergeef dat ik niet meer schrijf, want Zondag morgen woû ik graag preêken. Alles
is wel. 'k Had U wel eens dezer dagen opgezocht maar mocht niet van huis. Dankt met ons en gelooft
mij Ever Yours
P.
Adres: Weledelen Heer G.J. de Clercq
adres van Oordt- en de Clercq
Makelaars,
Wijnstraat
Rotterdam.

Brief no. 64 Aan A. Kruseman1.
Datum: [datum poststempel: 17 november 1854]
LMG
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Donderdag Nacht
Waarde Broeder,
Van Nacht half twaalf is mijn liefste Henriette zeer voorspoedig bevallen van een tweede - dochtertjen,
Johanna Catharina2..
Wij zijn zeer gelukkig en dankbaar. Alles is wel bij ons. Wanneer zullen wij elkander weêr eens
zien? Ik hope spoedig eens in Amsterdam te komen en dan zoek ik U stellig op.
Geloof mij, liefhebbende
Uw.
P.
vliegend Want Zondag moet ik
toch preêken.
Adres: Weledelgestrenge Heer Mr A. Kruseman
Vijzelstraat bij
den Heer Snoek
Amsterdam.

Eindnoten:
1. Alexander Kruseman.
2. Geboren 16 november 1854; ze werd door haar vader gedoopt op 24 december 1854. Ze trouwt 5 juni 1879 met A.W.C.
Berns (1837-91),) theoloog, en is 4 november 1930 overleden.

Brief no. 65 Aan G.J. de Clerq
Datum: 20 november 1854
UBA

Beste Gideon,
Bar was de teleurstelling, die Uw briefjen - Uw tweede mij bereidde, even bar, als de vreugde groot
was bij Uw eerste. Vergeeflijk was het, ja verstandig dat Gij niet met dien nachttrein kwaamt, bij
deze koude - uit de warme veeren, daar de Liefde op huppelt ‘noode’ U wekkende. Dat had ik je zelf
haaast af willen raden, zoo 'k tijd had kunnen vinden. Maar ging er dan geen trein uit Rotterdam om
10 uur; om éven voor 12? Had de kraamvrouw zich geen fête er van gemaakt U en Anna te zien?
Denkt gij dat ik naar U verlang, iets minder dan schreeuwend? En weet gij wel dat gij het toneeltje
gemist hebt van een rijkgezegende kraamkamer? Want na weken tobbens - mijn Jetjen was gantsch
niet fiksch vóór haar bevalling - Zegent ons God bovenmate! Veel zou ik U vertellen van de beste
moeder en - 't heerlijke kind - maar ik kom bij U. Donderdag, D.V. kome ik eten. Per trein van 11 of
2 kome ik in Rotterdam, daar ik t'een en ander te doen heb (niets bijzonders - want ik heb het al een
jaar uitgesteld! Maar ik moet U zien.) In elk geval - zodra ik er ben, rijd ik eventjes aan bij U. Maar
ik moet weten precies waar gij woont. Schrijf me daar een nota van. Geef Anna twee handen van mij
en een kus van de vrouw.
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Groet v. Oordt en geloof mij, trots Uw roekelooze plannen, Uw geschonden beloften, Uw ondoordácht
uitstellen, en Uw wanhoopbarend teleurstellen,
Uw innig liefh.
P.
Vliegend
MaandagAvond
10 Nov. 1854

Brief no. 66 Aan Henriette Brouwer Starck
Datum: 22 november 1854
GAD

Lieve Henriette,
Hoe trouw en vriendelijk hebt gij mij gisteren verrast, eerst met Uw haas en toen met Uw hartelijk
briefjen. Voor beide dank ik U en ik weet haast niet voor wat het meest. Want ik houd dol van
hazenpeper, maar ik houd er toch nog meer van een bewijsjen, een souveniertjen van Vriendschap te
ontfangen. Zoo lief - als Uw briefjen.
't Verheugde ons innig van Jacques1. te vernemen dat bij U aan Huis, allen en Papa vooral, zoo wèl
waren. 't Gaat hier goed, boven bidden en denken. Voor onze kleine Johanna kwam, heeft mijn liefste
Jetjen nog al gestumperd (een nieuw woord); anders zoudt Gij mij zeker wel eens in 't Haagjen gezien
hebben - maar ik durfde niet van huis. Nu echter hope ik zeer spoedig eens te komen: ja, wanneer het
bij ons, dat God geve, Zoo goed blijft gaan - heb ik zelfs een mooi plannetjen. Dat is aanst week den dag melden wij U nader - met Dina, die nú hier logeert - U een bezoek te brengen en U eventjes
meê te troonen. Jetjen - mijn verlangt zoo naar U. Gij blijft dan ... Mevrouw Starck, U wilt het immers
wel hebben? ... tot den volgenden dag of zoo en wij dragen zorg voor Uw veilig retour. t'is goed hè?
Van onze Moeder, die heden weêr vertrokken is, moet Gij vele hartelijke groeten hebben. Zij koomt
met Doopen terug, want onze Johanna is haar peetekind. Ze ziet er snoezig uit, dat kleine ding - en
als ze Uw jurk aan heeft ... zal ze heerlijk zijn.
Mijn beste Vrouw en onze Dien groeten U en de Uwen, duizendmalen.
Zeg aan Papa2. dat de Ezelinne melk mij en Maria heel veel goed doet en ik telken morgen dankbaar
gedenk aan zijn goeden raad en zijn hulpvaardige zorge, als ik mijn glaasjen drink, dat mij tot nog
toe perfekt smaakt.
Groet de Uwen ook van mij en wees Gij-zelf hartelijk gegroet van
Uw dankbaren
P.A. de G.
Vergeef mijn gekrabbel, in vliegende haast. De haas eten wij Vrijdag, want gisteren was er zooveel
en morgen moet ik naar Rotterdam.
Woensdag avond
Delft 22 Nov. 54.

Eindnoten:
1. Jacques Bienfait.
2. Jacob Brouwer Starck.

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

57

Brief no. 67 Aan G.J. de Clercq
Datum: [omstreeks november 1854]*
UBA

Beste Kaerel!
Wij wachten U morgen. De afspraak is goed. Ik ben nog niet gantsch fiksch, maar 't gaat toch beter.
Kleine Engeli1. heeft van tijd tot tijd nog eens goed koorts, maar 't kan geen kwaad zegt de dokter en ik heb vermaningen van koorts - Gij moet het nemen zoo als Gij 't vindt en U maar met elkanderen
amuseeren hier, jongeluitjens!
Adio.
Dank voor Uw lieven brief.
Uw altijd P.
Donderdag
m.

Eindnoten:
* Brief zonder datum. Aangezien Gideon de Clercq en Anna Kleinmann kort tevoren getrouwd zijn (12 oktober 1854)
zal de brief gedateerd moeten worden omstreeks november 1854.
1. Engeli is het dochtertje Maria Louise.

Brief no. 68 Aan A.C. Kruseman
Datum: [Dec. 1854]*
UBL

Waarde Heer en Vriend,
t'Is mij - tot mijn spijt - indedaad onmogelijk met een oprecht hart U dank te zeggen voor de toezending
van verl. week. Slechts voor Uw goede bedoeling dank ik U - oprecht. Maar wat moet, wat zal ik
doen met al die portretten1., die ik niemand geven, en niemand die mij lief heeft, van mij hebben wil
- Doch laat ons daarover zwijgen. Mijn toon kreeg licht eenige bitterheid - die wezentlijk jegens U
niet in mijn hart is, want Gij zijt dupe even goed als ik. Eén ding toch, ik kan het U nu zeggen: laat
‘mén’ zich niet op de photografie door Ehnle gekorrigeerd, beroepen om te beweeren dat het portret,
de gravure goed is. De fotografie is heel anders: v. den Bergh en ik hebben de dingen naast elkaer
gelegd - het verschil is ontzaggelijk. Oòk heeft de fotografie veler goedkeuring en bijna de mijne.
Doch andermaal, geen woord schrift meer over
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die nare historie. Mag ik U vriendelijk verzoeken, mij eenige afdrukjens te willen zenden van:
‘Ervaring’2. maar - zonder portret s.v.p.
Ontfang nogmaals mijn dank voor Uwe zorgen en vriendelijkheid, betoond in de toezending van
verl. week - En geloof mij, met hoogachting en Vriendschap,
Uw dw. dr en Vr.
P.A. de Genestet
Delft
Maandag avond

Eindnoten:
* Op het manuscript (no. 1795 X) staat met ander handschrift: Dec. 1854.
1. Met betrekking tot de mislukte foto voor Aurora 1855, zie brief no. 47, 20 maart 1854, met gedichtje van De Genestet.
2. ‘Ervaring’ in Aurora 1855, 92-95: 8 coupletten van 8 regels ‘Wat wij wenschen willen streven’.

Brief no. 69 Aan G.J. de Clercq
Datum: [december] 1854
UBA

Mijn Waarde, daar de afspraak omtrent Uw komst al zoo lang te voren gemaakt is en wij van onze
zijde allerlei dingen en gasten hebben geschikt - om U te kunnen ontfangen, op de tijd door U bepaald,
zoo moet ik U openhartig bekennen, dat Uw briefjen mij in een niet zeer aangenaam parket brengt.
Immers het zou ons spijten indien Ge bij ons kwaamt, alleen omdat het zoo bepaald was - en Gij
liever nog te Rotterdam eenige dagen hadt gebleven om Uw huishoudelijke zaken te regelen enz.: terwijl wij van de andere zijde moeten bekennen, dat de verschikking bij ons, die als Ge weet nog al
bezet zijn - aanleiding zou moeten geven tot velerlei verschikkingen. Wij verwachten Jeanne, Antoine
en Claudine enz.
Groet Uw Anna van ons, hartelijk en doe wat in Uw harte is - maar s.v.p. in volle volle vrijheid!
Wij hooren wel spoedig hoe Ge doet. Geloof mij
t.t.
P.A. de G.
Donderdag Av.
vliegend
P.S. Gij hebt mij door Uw briefjen schandelijk lang opgehouden in mijn werk.
P.S. Ik had wel eenig andwoord gewenscht op het inliggend papiertje van mijn laatsten brief aan U
- al was het maar, Wij verkiezen een theetafel, of een easychair of - laat ons samen bij Horrig gaan Ook had ik U gaarne willen spreken over een kadeau voor Anna, die ik zoo graag een blijvend souvenir
van haar verblijf ten onzent woû geven. - Maar men ziet en spreekt elkander niet meer in de
maatschappij ...
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Brief no. 70 Aan G.J. de Clercq
Datum: [begin 1855]*
UBA

Beste Gideon,
'k Heb hoofd, hart en handen vol - maar we komen toch, hope ik, op Uw in de azijn gezette B ...
Dina heeft er ook nog al veel lust in. Donderdag per trein van 2 uur van hier, stoomen wij naar
Rotterdam. Het treurig bericht van N. heeft mij ontsteld. Ik doe mijn best morgen even naar 't Haagjen
te stoomen - maar weet niet of 't lukken zal.
De historie, van dien Dingsdag toen Gij komen zoudt, heeft mij erg bitter bedroefd. ‘Paatie’ is
onbegrijpelijk amusant en babbelt alles. Wees van ons hartelijk gegroet. Kleine Johanna komt zeer
aan. Bonjour Gie, bonjour chère petite.
Geheel Uw
Peter
Vliegend
Maandag Avond

Eindnoten:
* Johanna Catharina, die op 16 november 1854 is geboren, is nog een baby. De brief zal waarschijnlijk eind 1854 of
begin 1855 moeten worden gedateerd.

Brief no. 71 Aan G.J. de Clercq
Datum: [begin 1855]*
UBA

Beste Vriend, Ziehier reeds Uw souveniertjen1.. Mijne ziel heeft gisteren op velerlei wijzen veel
genoten. Uw Anna zou het misschien niet zeer vleiend vinden, indien ik alleen sprak van mijn ziel,
en daarom voeg ik er gaarne bij ook mijn maag. 't Was keurig. Ik hoop dat Gij heden maar geen zweem
van migraine zult hebben. Mocht het zijn evenwel - dan moet gij Lard laten komen om U te troosten
met iets over het Determinisme2.. Reken morgen niet op mij, schoon het zeer mogelijk is, dat ik nog
even koom - om met Steven af te spreken wanneer ik hem en onze lieve, beste ... vruchtbare ... Suuske3.
eens bezoeken zal. Dat wint mij een brief uit.
Met heel mijn hart en vele groeten
Uw P.
vliegend
kan
Doe ik mijn oogen toe

Dan

ik 't wel gelooven.

wil
Maar - als ik ze open doe

Is mijn geloof verstoven.4.
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(Dit is een losse gedachte, onder een preêk over den tekst ‘gij zijt koningen en priesters’. Het rijmpje
stond op dit papiertjen zonder dat ik 't wist. Ik merk het juist even, en geef er U daarom den sleutel
bij.

Eindnoten:
* In verband met het huwelijk van De Clercq dateren we de brief op begin 1855.
1. Gedicht en waarschijnlijk afschrift van inzegeningspreek; vgl. brief van G.J. de Clercq aan De Genestet d.d. 13 oktober
1854 (UBA afd. Handschriften).
2. A. Pierson. Over Determinisme. Dr S. Naber geeft in ‘Allard Pierson herdacht’ (1897) de volledige bibliografie van
de hand van A. Gildemeester.
3. Suzanna de Clercq-Kruseman kreeg 7 kinderen.
4. Toespeling op bijbelplaats.
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Brief no. 72 Aan G.J. de Clercq
Datum: [1855]*
UBA

Beste Gideon,
Ik dank U voor Uw episteltjen en voor de ontfangen mondbehoeften. De cigaren zijn geurig - heerlijk
- Maar toch mijn laRenaga zijn en blijven altijd nog lekkerder. Dit mijn beweeren, hope ik U morgen,
Vrijdag, nader te staven, ‘als wanneer’ ik voornemens ben per trein van 2 uur tot U te komen - indien
Gij mij hebben kunt en wilt - om ten 8 uur weer te vertrekken. Het goddelijk Weêr doet mij en mijne
familie zeer aangenaam en weldadig aan. Wij leven in den hof.
'k Zal morgen wel even gelegenheid hebben om v. Oordt nader in te lichten aangaande onzen
jeugdigen Bevervoorde-Ferminet.
Ik verlang weder, gelijk altijd, naar U en Uw Anna - maar begeere ditmaal ook zeér nader kennis
te maken met Uw beminnelijke Logees ...1..
Als 't morgen mooi weêr is moet ik mijn best doen dat ik toch het Nieuwe Werk2. eens zien ga ...
Interessant Hé?
Mijn lieve vrouw groet Ulieden hartelijk: Ja (dat is Marie) wil absoluut mee naar Rotterdam, naar
oom de Kerk 't Snoetjen zit op t'oogenblik naast mij op de studeerkamer en houdt zich onledig met de beschouwing
der Bijbelsche vrouwen3. Bonjour, beste Kerel,
Tot morgen, D.V.
Uw P.
Donderdag
middag.

Eindnoten:
* Maria is in 1853 geboren; spreekt ‘gebroken’. Aangenomen is daarom dat de brief omstreeks 1855 gedateerd zal moeten
worden.
In 1857 zal De Genestet een gedicht schrijven voor zijn tweede dochtertje, getiteld ‘Anni's taal’ (in Compl. Ged. 1912,
159).
1. Franse familie van A. de Clercq-Kleinmann.
2. Waarschijnlijk de nieuwe fabriek te Rotterdam.
3. Een verzameling epische gedichten van verschillende dichters naar aanleiding van een bijbelse figuur, bijeengebracht
en uitgegeven door A.C. Kruseman, Haarlem, 1847-1851; Band I bevat gedichten over personen uit het Oude Testament,
Band II over personen uit het Nieuwe Testament; 1ste druk 1853, 2de druk 1859.
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Brief no. 73 Aan G.J. de Clercq
Datum: 28 maart 1855
UBA

Delft 28 Maart 55
Beste lieve Vrienden,
Schoon, op 't stuk van korrespondentie, de overtuiging steeds dieper bij mij wortel schiet, dat het
zaliger is te ontfangen dan te geven - zoo erken ik toch het is snood van mij, dat ik U nog niet dankte
voor Uw trouwen, geurigen brief, die ons 28 febr.1. verblijdde ... ja snood is het - maar ik ga het op
allerlei wijzen goed zoeken te maken. Vooreerst met dit episteltjen en straks ... eerstdaags, van de
week of volgende, met een bezoek, dat bij dezen voorloopig wordt aangekondigd en nader en breeder
bij billetten zal worden omschreven. t'Is wel wat laat om nu nog te andwoorden op een brief van drie
weken geleden - Maar Gie, o Gie ik moet U toch zeggen dat wij op Jetjens feest niet zonder we-moed
U voor de eerste maal gemist hebben en ‘erg best’ aan U gedacht. Jetjen - mijn verzoekt mij op dezen
oogenblik - ontwakende uit haar avondslaapjen - vernemende dat ik bezig was U te schrijven - ook
uit haar naam expresselijk, U nog te danken voor het bewuste epistel ...
Wij hadden het goed te Amst.2. Alleen, helaas, melieve souffreerde gedurig aan tic en onze jongste
ging niet zoo vooruit, als wij wel wenschten. 't beste kind was echter gezond en vrolijk. Maar zij leed
honger en Prof. van Geuns heeft ons aanbevolen haar krachtiger voedsel te geven. Bij Moeders borst
- krijgt ze nu melk van een jong koetjen en de pap is afgeschaft.
Henriette is veel beter sinds een dag of vier en Mia is onbetaalbaar met haar gebabbel. Donderdag
ll-den vorigen Zondag was ik even overgewipt om te preeken alleen - keerde ik met mijn familie,
vrouw, twee kinderen, kindermeisjen, onze Jeanne en een spaansche vlieg3. achter mijn oor van
Amsterdam in mijn Delftschen hof terug. De opfrissching - woedende kiespijn-oorpijn-pijn door mijn
heele gezicht - die mij met genoemde vlieg deed thuis komen is wat beter, maar nog niet over. Wij
krijgen zoo allen ons deel van de winterelenden. Hebt Gij gehoord dat Aad zoo gestumperd heeft?
Toch hadden we Dingsdag 11. bij hem een zeer aardig dinertjen en de man was weer gezond. Goosjen
nam allerliefst de honneurs waar.
Bij Tante Louise4. maakte ik een prettige visite. Zij heeft ons ook opgezocht, maar we waren juist
niet thuis.
Bij Uw Moeder heb ik een zeer genoegelijken middag doorgebracht en meer dan plezierig met
Gerrit gepraat. Hoe miste ik de liefelijke Sien5. - Een keer of drie zagen we haar. Zij viel Jetjen zeer
meê maar in de laatste dagen was zij weer minder wel en had koorts. - Die Maartsche lucht! die
Maartsche lucht! Hoe verlang ik naar lente en zomer - ook voor haar! God, die ons hope heeft gegeven,
schenke haar verder genezing en kracht - 'k Heb U veel meer te schrijven. Maar - als gezegd is - spoedig hope ik zelf te komen en tal van
berichten, opmerkingen, etc die ik nog schrijven kon - mondeling U meê te deelen. Mijn plan is - als
Gij 't goed vindt - Jeanne meê te brengen.
Gij maakt geen omslag, Anna. Met een ossebil, een klontjen boter, aardappelen en nog het een en
ander zijn wij zeer tevreden ...
Weet Gij dat W. Nierstrasz naar Renswoû is? De nood moet daar schriklijk
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zijn. Op zijn verzoek heb ik mij ook belast met het ontfangen van liefdesgiften. Allen hier groeten
U. de Vrouw in het bijzonder. Ik smachte Uw lieve aangezichten te zien en ben, hetzij dat ik zwijge,
hetzij dat ik schrijve,
Altijd de Uwe
P.
P.S. de kwitantie van Perk6. zal ik meêbrengen. Ze is nu niet bij de hand.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verjaardag van Henriette.
Bij Mevrouw C.J. Bienfait-Bodel Nijenhuis.
Lytta vesicatoria - een geneesmiddel samengesteld uit gedroogde en verpoederde spaanse vliegen.
Louise Boissevain-Mollet.
Gezina de Clercq-Goudswaard, 8 juli 1856 overleden.
I.J. Perk, ouderling van de Gereformeerde Remonstrantse Kerk te Delft.

Brief no. 74 Aan J. Tideman
Datum: 7 april 1855
UBL

Weleerwaarde Heer,
Hooggeachte Vriend,
Een oprechte handdruk van deelnemende liefde reik ik U toe uit de verte. Een stille bede dat God U
sterke is voor U in mijn harte. Ik wenschte meer te hebben en te kunnen. Maar Zondag aanst. preêk
ik niet ... omdat de Doctor mij geraden heeft nu rustdag te nemen. vLeeuwen1. preêkt voor mij des
avonds. Ik heb mij tamelijk overspannen de laatste weken en ben nog niet in orde ... 'k heb een
ontzachlijk onaangenaam gevoel dat ik op Uw brief zulk een andwoord moet schrijven. Maar
waarachtig! ik durf geen ja zeggen - ik heb 10 maal achter elkaer gepreekt en de laatste 14 dagen
hebben mij geknauwd. ik moet toch zooveel in mij is zorgen dat ik niet al te spoedig opraak - en
daarom met een spijtig hart - maar goede conscientie moet ik U zeggen dat ik het niét doen mag.
Geloof mij, hoogachtend en liefh.
Weleerw. Heer
Uw dr P.A. de G.
Delft
In groote haast
Donderdag morgen 10 uur
Adres: Weleerwaarde ZeerGeleerden Heer,
Den Heere Joannes Tideman
Predikant bij de Spoed
Remonstrantsche Geref. Gemeente
Rotterdam.

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

Eindnoten:
1. Waarschijnlijk Ds Jan van Leeuwen.
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Brief no. 75 Aan J. van Vloten
Datum: 9 mei 1855
ABD

Delft 9 mei 55
Waarde en geleerde Vriend,
Ontfang - eindelijk! - mijn dank voor de toezending en de lezing uwer beide stukskens uit de Konsten Letterbode1.. De recensie van Chonia's2. Kamphuizen is al heel waar. Chonia! is dat me er ook niet
een die zich zelf karakteriseert in zijn pseudoniem! Dien almanak van A.Th.3. heb ik niet gelezen. Het
spijt mij minder, veel minder, dan dat in ons jeugdig huishouden 's mans ingelegde snijboontjes zijn
opgeraakt - zonder dat wij er U nog eens op hebben kunnen nooden! Maar in de tijd, dat wij er plan
op hadden i.e. na Paschen is mijn lieve Vrouw een poosjen sukkelend geweest (ze is nu goddank weer
fiksch!) en we hadden droeve dagen, in de familie, vol zorg en vol drukte. Nu! eer de volle Zomerzon
de doperwtjens konfijt - hopen wij U nog wel eens te zien. Als 't mij gelukt het pfingstlied4. van de
Nachtegaal in orde te krijgen - zal ik het U eens zenden eer het gedrukt wordt - met verzoek om Uw
aanmerkingen. Zoo Gij mij pleizier wilt doen - vertaal mij dan eens, in proza altijd, in vrije en
omschrijvende vertaling - dat:
Wer liebend sich am Nächsten hält
Und will nur den gewinnen
Umfasst darin die ganze Welt
Und Gott ist mitten drinnen.
Als wel meer gebeurt, wanneer men te veel over iets denken blijft - dat koepletjen maakt mij
wanhopend. Het idee is mij niet recht duidelijk.
Hebt Gij Hippolytus i seine Zeit van Bunsen5. al gelezen? Ik ben bezig en zelden heeft mij een boek
meer geïntresseerd.
Geloof mij in haast, maar van harte
t.t.
P.A. de Genestet

Eindnoten:
1. Algemene Konst en Letterbode, 1853, I, p. 214-220.
2. Chonia is een pseudoniem voor J.C. Kinderman. Schreef: Het beeld van Dirk Rafelszn. Kamphuysen in de lyst van zijn
tijd, de dagen der Dordtsche Synode. 's-Hertogenbosch, Gebr. Muller 1853.
3. J.A. Alberdingk Thijm (1820-1888), redigeerde van 1852-1888 een jaarboekje, De Volksalmanak voor Nederlandsch
Katholieken, dat verscheen bij C.L. van Langenhuysen te Amsterdam, gevestigd aan het Singel bij de Beulingsluis.
Alberdingk Thijm had tot 1869 een zaak in verduurzaamde levensmiddelen.
4. Pfingstlied van A. Kz. Nachtegaal (Nagtegaal), toneeldichter uit de 18de eeuw. Herdruk in Jaarboek voor Dordrecht,
1841.
5. Chr. Carl Jos. Bunsen: Hippolytus und seine Zeit, Anfänge und Aussichten des Christentums und der Menschheit, 2
delen, Leipzig 1852-1853.
Hippolytus is de patroon der stad Delft.

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

64

Brief no. 76 Aan C.P. Tiele
Datum: 21 mei 1855
UBL

Oude Vriend,
Kunt Gij er rust bij vinden als ik U voorlopig de verzekering geef, dat ik om den wille der goede zaak,
gantsch niet ongenegen ben met U de Redaktie van den Chr. Volks-Alm. op mij te neemen, onder de
voorwaarden, in Uw brief, zoo verleidelijk en ‘talentvol’ uiteengezet: - maar tevens verzoek mijn
beslissend andwoord te mogen uitstellen tot wij elkander op de groote Vergadering1. gesproken hebben?
Ik houd in 't algemeen meer van de konversatie dan van de korrespondentie, maar ik meen dat wij in
dit bijzonder geval ook meer af zullen doen met een kwartiertjen praten dan met tien brieven. Vindt
Ge mijn propositie goed - dan D.V. tot ‘ziens’ op de vergadering der vele wijzen, eerwaarden en
geleerden!
Wij zullen de zaak wel in orde krijgen. Als het werk maar van dien aart is, dat Gij met mij, ik met
U, des noods de noodige poezie kan leveren, - en ik geen brieven behoef te schrijven aan Jan en Piet,
om hunne bijdragen!
Gedenk mijner in liefde en wees met de Uwe, hartelijk gegroet van Uw liefh.
P.A. de Genestet.
21 Mei 55.
In naam van mijn Kerkeraad noodig ik U uit een mijner vrijbeurten te vervullen. Wilt Gij? Kunt Gij?
17 Junij of 24 Junij of, Julij zijn tot Uw dispositie. De retributie is, op t'oogenblik ƒ 10. des morgens
10 ure, is ons kerkklokjen. -

Eindnoten:
1. Elk jaar kwamen de Remonstrantse predikanten een keer bijeen en hielden hun zogenaamde ‘grote vergadering’; soms
werd de vergadering te Amsterdam gehouden, soms te Rotterdam.

Brief no. 77 Aan G.J. de Clercq
Datum: 31 mei 1855
UBA
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Delft 31 Mei 55. (?)
Liefste Vrienden,
Ik koom mijn ‘natjen en mijn droogjen’ en een bed bij U vragen tegen Maandag aanst. D.V. arriveer
ik per laatsten trein, dat is s'avonds tegen half elf te Rotterdam want ik ben bedorven voor een heelen
dag als ik Dingsdag vroeg moet komen. Waarschijnlijk als Gij mij hebben wilt, blijf ik tot Donderdag.
Last zult Gij niet van mij hebben. Alleen zult Ge mij een ontzachlijk pleizier doen wanneer Gij
Maandag avond geen slaap hebt, daar ik zeer innig verlang U te zien en te spreken en daar Dingsdag
den gantschen dag niet van komen zal.
Wij zijn hier alle heel wel; hadden in-gelukkige Pxdagen met Aad en Goos. Niets ontbrak aan ons
genot dan dat Gij eens eventjens onverwacht waart komen eten. Ik had het half en half gehoopt.
Vergeef het leelijke woord om het mooie idee. Jetjen-mijne groet U veel duizendmalen en ik ben,
met hart en ziel,
Uw ouwe-trouwe
P.A. de G.

Brief no. 78 Aan Joost van Vollenhoven1.
Datum: 18 juni 1855
KBG

Bloemendaal 18 Juny 1855.
Weledelgeboren Heer
Zeer geachte vriend,
Uw voorkomende vriendschap en hartelijkheid jegens mij schijnt waarlijk wel - buiten haar willen
en weten, natuurlijk - gepredestineerd om mij het leven te verbitteren! Daar immers ontfang ik nu ten
tweede male eene uitnoodiging van U, even vereerend als aantrekkelijk ... en die ik toch wederom
niet aan mag nemen, niet slechts omdat Bloemendaal wat verre is van Rijswijk maar nog bovendien
omdat ik Woensdag te Amst. moet eten! Dit nu grieft mij zeer, want zóó zult Gij den lust wel verliezen
om mij te vragen. Och laat het anders zijn. Ik beveele mij Uwer wel willende vriendschap en
herinnering en noeme mij, met hoogachting en dank,
Uw dw dr en Vr.
P.A. de Genestet.

Eindnoten:
1. Joost van Vollenhoven, Remonstrants predikant te Rijswijk.
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Brief no. 79 Aan Ds J. Tideman
Datum: 29 juni 1855
UBL

Bloemendaal 29 Juny 1855.
Hooggeachte Vriend,
Nu eerst een paar dagen geleden heb ik met Tiele, de bezorging van den christelijken volksalmanak
op mij genomen.
Schoon wij ons wel wat laat - ja voor een degelijke bewerking veel te laat, maar 't kón niet anders
- als Redactie ‘konstitueerden’, willen wij nogtans ons best doen om ook dit jaar het boekske uit te
geven en zooveel mogelijk iets goeds te leveren, iets ten minste dat voor later wat belooft ... De Heer
van Kampen1. verhaalde ons van Uw vroegere belangstelling in den Chr. Volks Alm. Och toon ze ons
nog eenmaal! Bescheiden maar toch ook dringend en hopende, roepen wij Uw medewerking, Uw
ondersteuning in. Bedenk, dat wij het werk beginnen onder moeijelijke omstandigheden en dat er
veel afhangt van een eerste schrede ...
Ik zal u voorts niet met vele woorden zeggen hoezeer wij prijs stellen op Uwe hulpe, in raad en
daad: hoe uitnemend Gij ons met eenige grootere of kleinere bijdrage verblijden zoudt. enz. enz.
U mocht dat eens voor de gewone ‘redakteurs frazen’ houden en zoo iets zou mij grieven. Ik herhaal
dus nog maar eenmaal een hartelijk en eenvoudig, och help ons ,zoo gij kunt! en noem mij met
hoogachting en liefde,
Uw dw dr br en Medebr
P.A. de Genestet.
Adres:
Weleerwaarden Zeer geleerden
Heer Ds J. Tideman.
Predikant

Eindnoten:
1. P.N. van Kampen, uitgever te Amsterdam.

Brief no. 80 Aan G.J. de Clercq
Datum: 10 juli 1855
UBA

Bloemendaal
10 July 1855
Beste Gideon,
Gij hebt misschien wel gemerkt dat ik er ll. Donderdagavond, als wij U van hier naar de trein brachten,
een weinigjen inzat, bij Uw zeggen: ‘Aanst. Zondag
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over acht dagen ben ik immers weêr terug te Delft? Nu dan koom ik bij je - want dién Zondag zit ik
alleen te Rotterdam anders’. - Ik zit er nog in. Want schoon ik wel te Delft ben, kan ik niet ‘veelen’ als de Rotterdammers zeggen.
En daar Gij wel weet, dat ik geen Schepsel zoo graag bij mij zie, als mijn ouden Gie, voor wien wij
ons bovendien in geenen deele te geneeren hebben, zal U dát verwonderen. Maar het wonderlijkste
koomt nog; - Ik kan U - Ú voor wien ik, zooverre mij bewust is, geen geheimen heb - nu ditmaal de
reden niet zeggen, waarom wij U niet verwachten kunnen, en een reden verzinnen, dat wil ik niet. 't
Zou mij ook nog al moeite kosten, daar ik er haast waarlijk geen zou kunnen bedenken, waarom ik
zeggen zou: Gie kom liever niet. Een mysterieus briefjen, hé? Bewaar het goed - ik hope het U later
wel eens te verklaren. Voorts verzoeke en verwachte ik van Uw trouwe vriendschap eén ding: dat Gij
over den inhoud dezes niemand spreekt; totdat ik U den sleutel van 't geheimzinnige in handen zal
gegeven hebben. Wees nu maar niet al te nieuwsgierig - want veel bijzonders is 't niet - Vooral kwel
Uw geest niet daarmeê - want de reden, waarom ik U niet hebben kan - is geheel buiten U. Ik vond het heel treurig dat Gij - en Anna vooral, - hier verl. week zulk een kouden dag moest
treffen. Gisteren waren Suze en Steven en Lee en Willem1. hier. 't Was heel prettig - maar men heeft
toch heel weinig aan zoo'n kort druk dagjen. Zondag heb ik in het zweet mijnes aanschijns maar toch
met zielsgenot te Haarlem gepreêkt. Donderdag keeren wij weder voor eenige dagen huiswaarts. Och,
Kaerel wees zo goed en zend mij dat boek, waarin Tholucks2. Stuk over den Bijbel - asjeblieft even
terug. Gij kunt het later wel nog eens van mij krijgen - maar ik heb het, te Delft, dringend noodig om
iets na te zien. Is het U niet vreemd, zonder Anna. Groet haar van ons als gij schrijft. Tob niet over
mijn ‘mysterieusigheid’ en geloof mij, met hart en ziel,
Yours P.
Vele groeten van hier.
P.S. Gij kunt, immers, Zondag aanst. toch wel een goed heenkomen vinden? - Dat hope ik, want
anders zou ik nog meer 't land hebben, dat ik nú juist U afschrijven moet.
Adres:
Weledelen Heere Gideon de Clercq
adres van Oordt en de Clercq;
Wijnstraat Rotterdam

Eindnoten:
1. Lee is een jongere broer van Stephen en Gideon (niet genoemd in Ned. Patr.); waarschijnlijk is bedoeld Karel Eduard
(1832-1882). Willem is het zoontje van Stephen en Suze (1851-1912).
2. Vrijwel zeker F.A.G. Tholuck (1799-1877), hoogleraar te Berlijn en te Halle; piëtist.
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Brief no. 81 Aan H. Tollens
Datum: 17 juli 1855
KBG

Delft 17 Julij 1855
Hooggeachte Heer en Vriend,
Gij zult wel niet weten hoe Gij het hebt met mij, die zooveel hartelijkheid van U ondervinden mocht,
voor wien Gij huis en hart zoo vriendelijk openstelde; die ook ... wat maanden al geleden ... van U
scheidde met het plan om U dikwijls te bezoeken ... en sinds niet meer van zich liet zien of hooren.
Wijt het niet aan mijn hart, noch aan mijn verlangen U weer te zien; wijt het aan de omstandigheden
des levens alleen. Was het niet Oktober 1854, toen ik het laatst bij U was? Ik meen ja. Welnu sinds
dien tijd, tot nu Mei toe, heb ik bijna voortdurend eerst door de bevalling1., straks door de langdurige
en ernstige sukkeling mijner lieve vrouw, in de zorgen gezeten. Wij hadden een langen en treurigen
winter. Thans is alle zorg, Goddank, weêr in vreugde verkeerd. Wij zijn vier weken buiten2. geweest:
dat heeft goed gedaan en al de mijne zijn bloeiend en gezond.
In Mei had ik gedacht U een bezoek te brengen en tevens met U te spreken over de vervulling
mijner belofte om te Rijkswijk te komen prediken. Daar kreeg ik zelf voor drie weken de koorts en
van mijn plannetjen kon niets komen. Kort daarop vertrokken wij naar Bloemendaal. Nu zijn we
slechts voor korte dagen hier, want aanst. week ga ik, D.V. de rest mijner groote vakantie weder
genieten op mijn liefste Plek3.. Vurig wensch ik, U, vóor ons vertrek, nog te bezoeken, maar, of het
lukken zal weet ik niet, want op t'oogenblik heb ik alles behalve vakantie. Doch, ziende hoe mijn
plannetjens telkens misliepen, kon ik het niet langer uithouden zonder U iets althans van mij te laten
horen ... en tevens dringend verschooning te vragen voor mijn achteloosheid in het terugzenden der
boekjens, die Gij mij leende.
Maar ach, ik meende immers telkens ze U in persoon te komen brengen? ... Laat dat mijn excuus
mogen zijn. Ik las ze met belangstelling maar - doch wij spreken er nog wel eens nader over, hope
ik.
Wat mijn preeken te Rijkswijk betreft, ik wil deze belofte volstrekt niet onvervuld laten. Integendeel.
Ware ik in Mei niet ziek geworden ze zou reeds vervuld zijn. Nu stel ik mij - zover wij dat kunnen gaarne ‘disponibel’ voor 9 of liever nog voor 16 September. Of dat goed is, hoor ik wel nader van U.
Er ligt mij nog iets op het gemoed - maar ik peins er over of ik het wel zeggen zal. Ik zal het maar
doen. Met een mijner kollegaas, Tiele, te Moordrecht, heb ik de Redaktie van den Christelijken
Volksalmanak, niet voor mijn pleizier, maar uit plichtbesef op mij genomen ... Zou ‘Tollens’ mij ook
willen helpen met een kleine bijdrage ...
Voorts, ontfang mijn hartelijkste groeten, met heilbede voor U en de Uwen ... en geloof mij, steeds
met oprechte hoogachting,
Uw zeer liefh. Dr en Vr
P.A. de Genestet.
Adres:
Weledelgestrengen Heer ‘Tollens’.

Eindnoten:
1. De bevalling van Johanna Catharina op 16 november 1854.
2. Huize Welgelegen te Bloemendaal.
3. Toespeling op het gedicht ‘De liefste plek’ (1854). Zie Aurora van 1855, p. 279 en opgenomen in Laatste der Eerste
(1861) en in Complete Gedichten 1912, 141-4.
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Brief no. 82 Aan H.N. van Teutem
Datum: 31 juli 1855.
GAD

Bloemendaal 31 Julij 1855.
Hooggeachte Vriend en Medebroeder,
t'Is mij onmogelijk U schriftelijk alles meê te deelen, wat ik zou te andwoorden hebben op Uw brief,
die mij nogmaals tot biddend nadenken stemde, maar niet veel van gevoelen veranderen deed ... U
schrijft mij, dat het U niet verwonderde, dat ik, bij z'n gebrekkige kennis, bezwaar maakte tegen zulk
een overhaaste aanneming als hier geeischt wordt. Gij zoudt nog beter inzien, hoé ik in dezen voor
mijn conscientie en voor den Heer, niet anders handelen kon of mocht, dan ik deed ... Wanneer Gij
wist hoe heel moeilijk ik mij de gemoedelijke overtuiging op zou kunnen dringen van V's belijdenis
eenigszins, waarachtig zaak des harten ware. Ik zeg U dit natuurlijk in vertrouwen. Over zijn
tegenwoordige gemoedsstemming kan ik niet oordeelen; de laatste weken spreek ik hem niet; een
week of drie geleden bracht hij mij op den middag een bezoek te Delft - ik was uit, maar mijn vrouw
zeide hem dat ik thuis kwam tegen t'eten - doch ik zag hem niet weêr. 't Was toch wel de moeite waard
geweest dat hij mij, die - dat verzeker ik U goed en liefderijk voor hem geweest ben, tegoed misschien
- eens kwam raadplegen hoe ik dacht over zijn aanneming. Maar dit daár gelaten. Zoover ik hem dan
kenne is er bij hem al heel weinig geestelijk en Chr. leven te ontdekken. Ware dit anders - ik zou, in
dit geval, over zijn gebrek aan kennis, schoon ongelooflijk bij iemand in een Chr. Maatschappij
opgevoed - lichter zijn heen gestapt. Doch t'een en t'ander hangt naauw samen. Wat moet ik nu doen?
Hem aannemen? Hij is verstandig genoeg om te weten dat ik 't niet van harte doen kan en mij - zou
't schier onmooglijk zijn uit het hart tot hem te spreken ...
Acht Gij het nogtans wenschelijk dat hij hoe onvoorbereid dan ook, worde aangenomen, voór zijn
vertrek naar Java - en hierin kan ik wel komen - dan weet ik maar eéne wijze, waar op dit geschieden
kan, zoó dat hij een heilzamen indruk daarvan met zich drage. Ú moet hem aannemen en toespreken.
Voor U - dat weet ik - heeft hij een zeker ontzag, ik zou bijna zeggen, een zekere vreeze, die hij voor
mij niet hebben kan, en die hier noodig is ... ik zou er meer bij kunnen voegen, maar Gij verstaat mij
wel.
Voorts, om U het bewijs te geven zoo het noodig is - dat mij in 't belang dezer zaak geen moeite
te veel is, wil ik gaarne van hier naar Rotterdam komen, om zoo Gij 't begeert nader met U te spreken
en mijn korte woorden breeder toe te lichten. Wilt U dat, zoo schrijf een woord, wanneer Ge mij
verwachten wilt en ik ben tot Uw dienst behalve Zaturdag en Zondag. Dat dit briefjen aan U
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alleen is behoef ik niet te zeggen. Mijn lieve vrouw, die - na een droeven winter sukkelens hier God
zij dank weder tot vorigen bloei terugkeert - zendt U hare welgemeende groete. Als wij eens samen
in Rotterdam zijn brengen wij U en de Uwen zeker een bezoek.
Voorts geloof mij, met oprechte hoogachting
Uw liefh. Vr. en Medebr.
P.A. de Genestet.
Dingsdag middag

Brief no. 83 Aan C.P. Tiele
Datum: juli (of later) 1855
UBL

Gij hadt dit pakket eer ontfangen maar ik heb vergeefs gewacht op en geschreven om een nog beloofde
bijdrage.
Waarde Vriend,
Hiernevens van mij om den alm. te openen een klein vaersjen 1. De lendenen gegord en brandende de lampen1.. Voorts - de plaatsing laat ik over aan Uw oordeel
- ik nommer alleen voor de orde.
2. o, Gij die let op ons geween2.. van C.A.v.d. Hoeven.
3. Mijn hart verban Uw vreezen, van denzelfden3..
Ik vind, vooral No. 3 zeer liefelijk en deugdelijk.
De schrijver verzocht dringend proef te zien en een pres.-exempl. natuurlijk.
4. Wederzien van J. Chr. Gewin4..
Bruikbaar; niets meer, dat vergaerglas is al heel leelijk. t'idee is - - - - frisch!
5. De moeder aan haar dochtertje van P. Brutel la Rivière5. uit Leiden. Deze auteur zond nog meer.
Dit is het kleinste en dragelijkste. Zouden wij 't plaatsen? Wat dunkt U; ter aanmoediging? Een paar
veranderingen gaf ik aan. Ze zijn noodig.
6. Simon van Cyvenen, door I.M.E. Dercksen6.. Kijk het nog eens na. Ik vind het wel te plaatsen.
7. Uit de verzameling ons toegezonden door Ds Graadt Jonckers7. - zend ik U eenige door mij het
best gekeurde.
Avondgedachte - dat is wel mooi - Waak en bid, Levenswijsheid (ter bladvulling) Christus mijn
leven. Stemme der natuur (dit laatste begrijp ik niet recht). De eerste bede der eersten menschen, een
stukske proza dat ge eens lezen moet en voorts er mee handelen zoo als Uw hart U ingeeft, ik vind
het raar.
8. Twee vaersjens Godsdienst en Broederliefde van L.J. ten Bokkel8., waarvan het eerste stellig
niet, maar 't laatste met eenige korrektie wellicht te gebruiken ware.
9. De Gustaaf-Adolfsvereeniging van Erica ...????9. Ja toch ,dunkt mij.
10. Bede van M.L. Quack10..
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De twee laatste regels van 't eerste koeplet begrijp ik niet. Anders vinde ik het stukje niet gantsch
verwerpelijk, ten minste als ik zoo eens gemoedelijk overleg, dat wij voor de eerste keer niet al te
kritisch moeten te werk gaan en den ouden medearbeiders niet de deur sluiten zoo plotseling.
11. De krokus en de Immortellen11.. Hierop toepasselijk het laatste gedeelte van de vorige aanmerking.
De man vraagt afdrukken en present ex.
12. Eenige trekken uit het leven van een Amst. predikant, van Rogge12..
Een flink en interessant prozastuk - zend hem proeve s.v.p.
13. Een Psalm van J.v. Leeuwen13., zeer mooi. Zend hem proeve.
14. Een prozestukjen. Twee dagen op Zandvoort. Met een brief er bij. Ik vind dat zo onaardig niet
en wel eigenaardig voor den Alm. Maar is het niet wat indiskreet tegen over Swalve14.? Ik zend het
U maar om er dan over te denken - handel naar goedvinden, en sla acht op den brief. Nu moet Gij
niet meenen dat ik dit gantsche rommeltjen geplaatst wil hebben. Alles behalve. Er is dunkt me veel
onder, dat slechts in geval van nood, ditmaal ter vulling bruikbaar zou wezen - zonder dat wij ons
kompromitteerden. Misschien is het niet noodig - want ik verwacht, met zekerheid en rust - deze
maand nog zeer veel goeds als ik U schreef.
Aanst. week denk ik zelfs U reeds weer stof voor een vel twee, drie te zenden. Inliggend lijstjen
behelst de namen der stukjens, die wij mijns inziens veilig en goed plaatsen kunnen. Steek dus nu
maar van wal.
Het vaersjen van Jufvr. Boeseken15. is mij te raadselachtig ... Eer ik 't vergeet. Ik vind het zeer ondoelmatig dat de vaerzen, met een Kleiner letter dan het proza
worden gedrukt. waarom is dat? Opdat de menschen ze niet lezen zouden! Het staat alles behalve
mooi. Dat moeten wij veranderen - - Ik heb het nog eens nagekeken en vind de letter toch zoo klein
niet en begrijp dat bij grooter, sommige vaersregels niet op eén regel zouden kunnen. 'k Heb dus niets
gezegd16.. Denk er aan proeven te zenden, waar dat gevraagd is. Wees met de Uwe Gode bevolen van
Uw liefh. P.A. de G.
vliegend

Eindnoten:
1. In bundel Laatste der Eerste (1861) d.d. Nieuwjaarsdag 1855. Ook in Christelijke Volksalmanak, 1856, p. 3-5, in
Complete Gedichten 1912, 153-4.
2. C. des Amorie van der Hoeven in Chr. Volksalmanak, no. 2, 1856, p. 50-51 (vrij gevolgd naar Thomas Moore).
3. Ibid. no. 3, p. 155.
4. Ibid. no. 3, p. 151-152.
5. Waarschijnlijk zonder signatuur opgenomen (Vroeg in de ochtend getiteld).
6. Niet opgenomen.
7. Van hem werd opgenomen ‘Waak en bid’, p. 61.
8. Niet opgenomen.
9. Erica is de schuilnaam voor Cornelia Carolina Maria Luyken. Haar bijdrage werd opgenomen op p. 112-3.
10. Medewerker aan Aurora en Geldersch Jaarboekje; genoemde ‘Bede’ niet opgenomen.
11. Niet opgenomen.
12. Chr. Volksalmanak 1857, 70-87.
13. Ibid. p. 119-120: De mensch tegenover den Alwetende (Psalm 139).
14. Edelhardus Bernardus Swalve (1806-1865) leverde vele bijdragen voor het Zeeuwsche Jaarboekje en andere.
15. Er waren twee zusters Boëseken: Mijnoldina Adriana Antoinette (1825-1871), adjunct directrice van de cellulaire
gevangenis te Amsterdam en Suzanna Maria (1821-1866), getrouwd met kapitein van Velthoven.
16. Het verschil in grootte wat de letters voor proza en poëzie betreft, is gehandhaafd.
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Brief no. 84 Aan C.P. Tiele
Datum: 27 augustus 1855
UBL

Bloemendaal 27 Aug. 1855.
Lieve Vriend,
een samenloop van omstandigheden en ook een stroom van werkzaamheden is oorzaak dat ik, wat
later dan betaamde, andwoord op Uw pakket en op uw brief. Ik was verl. week wel te Delft toen die
papieren door de post daar werden afgeleverd - maar ik was er Woensdag avond eerst gekomen, in
mijn eenzaamheid, om een Huwelijk in te zegenen en om te preêken etc, zoodat er geen tijd overschoot
om bedaard te kunnen lezen en schrijven. Zondag keerde ik hier terug in de familiedrukte - Maandag
zond mij een vriend een groot stuk ter lezing en ter kritiek - dát moest nog voor s'avonds 10 uur en
kostte mij schier den gantschen dag.
Nu heeft men mij eindelijk een oogenblikjen met rust gelaten ... 't zegt wat om met mooi weêr hier
iets uit te voeren ... en ik haastte mij U eenige verkwikkende en goede en ware dingen te zeggen.
Verkwikkende. Mijn oogst voor onzen Alm. is nogal veelbelovend. Een vel of zes, denk ik zal door
mijn zorg - niet door mijn pen - wèl gevuld worden. Mij dunkt dat het mooi is. Doch vóor de eerste
of tweede week in Sept. kan ik nog weinig afleveren - één vel, maar meer niet. Daar wij laat met
verzamelen begonnen zijn - heb ik niemand geprest vóór dien tijd. Wat wij zoo ongevraagd ontfingen
is meest akelig prulle werk van rijmende ondermeesters en pedante katechiseermeesters! Eenige in
mijn ook bruikbare kleinigheden zal ik U nog tot nader beoordeeling zenden. 'k Wil er eerst wel wat
in veranderen, misschien. De prozastukken, ons gezonden, zijn allervervelendst.
In kas heb ik nu op t'oogenblik niets dan een goed en intressant stukske van onzen Rogge, voorts
een vaersjen of wat. Mijn eigen bijdragen zijn op àf maken na gereed. Daar is onder een vers geschreven
op den dag der begrafenis van onzen van der Hoeven1., dien ik zeer liefhad. Doch, om redenen, die
ik U wel eens vertellen zal, meen ik het slot te moeten veranderen - en dat kost moeite wanneer iets
ex pectore geschreven is.
Met een vaersje dat nog gantsch niet geschreven is, wilde ik zoo gij 't goed vindt, eigenaartig den
Alm. openen. t'Is een dichterlijke evangelische nieuwjaarsgroete naar aanleiding van het: Laat Uw
lendenen gegord zijn en de kaarsen brandende2..
De degelijke stukken, die ik eerstdaags wacht - ik weet dat ze al geschreven zijn - dragen titels die
voor een Chr. Volksalmanak heel aardig klinken als:
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Liberaliteit - Pietisme en Piëteit3. - Dat eerste zal heel amusant zijn - enz. De goede dingen die ik U
zeggen woû bestaan hierin dat ik Uw lied: Eli, Eli - zeer schoon vinde. Ook dat kleinere - behaagt
mij wel. Van Uw: ‘O, zeg mij zoet lief meisken’ - is de gedachte aardig en diep - maar ik geloof dat
ze in beter en duidelijker vorm moest worden uitgesproken. Is ook de benaming zoet lief meisken wel
juist voor iemand, die zóo voelt, als 't kind in Uw gedicht ...? De ware dingen - dat wil zeggen hier,
uit een waar en oprecht vriendenhart gevloeid - de ware dingen, die ik U nog schuldig ben zijn een
tamelijk afkeurend oordeel over Uw: Droomen bij de wieg enz. - 'k Zal niet zeggen, dat ik er niets
moois in vinde, maar t'is véel te lang, duister, unbestimmt, niet mooi beversificeerd - gij moet het niet
in 't schoone en goede4. geven. t'Is daarvoor ook stellig veel te lang. De form dunkt mij taai en saai.
Uw novelle5. voor onzen Alm. vind ik maar zoo wat - niet erg intressant ... Kaerel, ik zeg het, op Uw
verzoek zoo als ik 't meen. Van Brester en Schimmel6. heb ik nog niets. Ik bedank er ook voor
brandbrieven te schrijven. - Tollens - zoo hij nog vaerzen maken kon, al schreef - heeft beloofd dat
voor mij te doen. 'k Hoop hem aanst. week te zien.
Overmorgen keeren wij, voor goed nú, naar Delft terug. Mijn zomerleventjen mocht in vele opzichten
goed en lieflijk zijn. 'k Was hier drie weken in Junij-Maand Julij was ik te Delft - Aug. weêr te
Bloemendaal.
De zorg voor het uitgeven van den Alm. laat ik gaarne aan U over, die van zulke zaken meer
verstand hebt, dan ik. Ook voor Uw Oom7. is dat wel zoo pleizierig. De voorreden kunnen wij immers
wel het laatst schrijven niet-waar? Als wij het boekske in zijn geheel overzien.
Ik zend U nu maar kort na deze brief, Uw pak terug, met een paar andere dingen van mij. Laat ons
dan beginnen te drukken - dat is goed! Ik zal de stukken dan nommeren of mijn idee van volgorde
op een lijstjen zetten. Laat mij van deze week nog met vrede. 'k Zou er iets voor geven dat wij elkaêr
toch nog eens spreken konden.
Wees met de Uwen Gode bevolen en hartelijk gegroet
van t.t.
P.A. de G.
vliegend

Eindnoten:
1. Het gedicht ‘In Memoriam’ dat De Genestet aan zijn nagedachtenis wijdde is opgenomen in de Complete Gedichten
1912, 370-5. Het staat niet in de Christelijke Volksalmanak voor 1856 (zie brief no. 86, d.d. 24 Sept. 1855).
2. De Christ. Volksalm. voor 1856 begint met het gedicht van De Genestet: ‘Laat uwe lendenen omgord zijn en de lampen
brandende’ (Nieuwjaarsgroete).
3. ‘Piëtisme en Piëteit’ door A. Pierson, p. 63-87, gedateerd Leuven September 1855. ‘Liberaliteit’ staat er niet in.
4. Almanak voor het Schoone en Goede, onder redactie van A.L.G. Bosboom-Toussaint, uitgegeven door G.J.A. Beijerinck
te Amsterdam.
5. In de Christelijke Volksalm. voor 1856 is geen novelle van C.P. Tiele verschenen; alleen een stukje proza bij de titelplaat,
p. 156-160, dd. October 1855.
6. Van H.J. Schimmel (1823-1906) geen bijdrage voor de Chr. Volksalmanak 1856.
7. P.N. van Kampen, uitgever te Amsterdam.
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Brief no. 85 Aan C.P. Tiele
Datum: 11 september 1855
UBL

Delft 11 Sept. '55
Mijn Vriend,
Gij hebt zeker mijn pakket reeds ontfangen? Hierbij gaat nog een klein vaersjen van Tollens1. ... niet
te Rijswijk ... maar te Batavia ... het onderscheid is wel ‘hemelsbreed’. De Vader gaf het nog heden
- omdat hij mij toch iets wilde geven en zelf niets had. Nu bedelen en dwingen doe ik niet, omdat ik
zelf al te wel weet hoe embêtant dat is. 't Bewuste vaersjen is lief en goed. De reden van mijn schrijven
is een dringend verzoek aan U, om een samenkomst en ... een preêkbeurt. Hoor eens! Zondag 23 Sept.
D.V. moet ik te Rijswijk prediken. Dat heb ik verleden jaar beloofd. Toén is er niet van gekomen.
Nu kan ik er met geen mogelijkheid af. Wilt en kunt Gij dan voor mij optreden, liefst des morgens
tien uur? Om de kosten behoeft Gij U niet te bekommeren. Gij koomt dan Zaturdag-avond, logeert
bij mij, zeer huiselijk en gemakkelijk en blijft den Zondag. Wij kunnen dan eens redeneeren en
verhandelen wat er te verhandelen is.
Mij dunkt Gij zoudt daar wel aan doen! Ik van mijne zijde zal het in allen deele U zoo prettig en
makkelijk maken als ik maar kan. Uw toestemming zal mij helpen en verkwikken en verblijden ...
Een avonddienst kan mij nù niet baten - niet goed tenminste. Anders kan ik daarvoor de hulpe wel
naderbij vinden. Doch, geloof mij, t'is niet alleen om die beurt vervuld te krijgen, dat ik U zoo dringende
vraag - maar ook en niet minder om eens met U samen te zijn en te spreken. Ik vereenig het nuttige,
noodige en aangename. Dus vriend, wat Gij doen kunt, doe dat. Ik verbeeld mij, dat Gij het met Uw
Gemeente en de Goudsche broeders wel zult kunnen schikken. Ziet Gij geen kans - Wat ik toch maar
niet hope! - om te doen naar mijn verzoek - och zeg mij dan of ik te met Scheltema2. uit Gouda ook
niet met eenig goed gevolg zou kunnen vragen. 't Spreekt van zelf dat de reiskosten vergoed worden
minstens zeker met ƒ 10. Doch liever - om al wat ik gezegd heb en nog meer - liever meld mij spoedig
dat ik op U mag rekenen. Uw Johannes3. ligt voor mij - doch ik kan er U nog niet over schrijven. 't
Boek is pas gekomen.
Groet met achting de Uwe van mij, schoon bekend en geloof mij van harte
Uw P.A.d.G.

Eindnoten:
1. Het bewuste versje is van Tollens' zoon te Batavia en is bedoeld als bijdrage voor de Chr. Volksalmanak van 1856, p.
89-91, getiteld ‘Vertrouwen’, door L.J.A. Tollens.
2. Jacobus Nicolaas Scheltema (1821-1905), deed als predikant op 5 juli 1854 zijn intrede te Gouda; werd in 1877
stadsarchivaris aldaar.
3. C.P. Tiele. Het Evangelie van Johannes, beschouwd als bron van het leven van Jezus, P.N. van Kampen, Amsterdam,
1855. (Het boek kostte toen ƒ 2,90).
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Brief no. 86 Aan J. Tideman
Datum: 24 september 1855
UBL

Delft 24 Sept. 55
Hooggeachte Vriend,
Zooeven ontfang ik Uw briefjen. Ik wil er terstond op antwoorden zooveel ik voorlopig andwoorden
kan. Mijn wil is goed en het ontbreekt mij noch aan lust noch aan bereidvaardigheid om te doen naar
Uw verzoek ... alleen maar ik kan niets beloven eer ik weet of ik zelf hier hulp zal kunnen krijgen.
Dat is tegenwoordig nog al heel moeilijk. Ik ondervond het dezer dagen. Om een oude belofte aan
onzen Tollens te vervullen preekte ik gisteren te Rijswijk. Tiele trad op voor mij ... maar 't heeft wat
ingehad eer ik hulpe vond! de Ridder1. heeft mij verl. week verkondigd dat hij niet meer voor mij
preêken zou eer ik eéns voor hem in den Haag had gepreekt, of ten minste, eer wij eens samen geruild
hadden. Wij spraken af zoo te doen tegen half Oktober. Tweemaal op een Zondag te prediken ... och
ik wil het wel doen, maar ik geloof niet dat ik er wèl aan doe ... indien het niet uiterst noodzakelijk
is. Zoo staan de zaken. Mijn nader andwoord zal dus afhangen van het al of niet slagen mijner poging
om hulp te vinden ... Ik meen echter dat er meer kans bestaat die niet vruchteloos te zoeken tegen 28
Okt. dan 14 of 21. Zou ik op dien datum òok een dienst U bewijzen met te prediken? Zoo ja meld het
mij dan s.v.p. met een enkel woord ...
Het was mij den 5den Augustus goed te weten dat U2. te Delft predikte. Ik dank U voor de vervulling
dier beurte met bijzonderen dank.
Gelijk Gij terecht vermoedde, mijn hart heeft onzen dierbaren ontslapene reeds een dankbre,
dichterlijke hulde gebracht. Doch niemand heeft mijn ‘In Memoriam’3. gelezen. De reden is dat ... het
slot er nog aan ontbreekt. Toch zal ik er de datum van 2 Aug. ònder schrijven - want het is op dien
dag gedacht en grootendeels gedicht. Het stuk koomt in onzen Chr. Volksalmanak ...4. Neem dit
voorlopig andwoord voor lief. Kon het zijn, dan wilde ik U wel van dienst zijn op 28 Okt. want ik
vrees, ik vrees vóor dien tijd vergeefs bij dezen en genen aan te kloppen. Evenwel, is het U bepaald
om 14 of 21 te doen - dan wil ik het wel probeeren. Geloof mij met ware hoogachting, Uw dr. en
liefh. Medebr.
P.A.d.G.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Ds J.H. de Ridder, Remonstrants predikant te 's-Gravenhage.
Op 5 augustus 1855 heeft Ds Tideman te Delft gepreekt.
Zie brief no. 84, noot 1.
Het gedicht is afzonderlijk verschenen in 1856 bij Gebr. Kraay te Amsterdam.

Brief no. 87 Aan A. de Clercq-Kleinmann
Datum: 26 september 1855
UBA

Lief Vrouwtjen van mijn Vriend,
Uw briefjen is zoo zoet en goed, dat er onmogelijk op te andwoorden is met
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pen en inkt. Daarom zijn wij voornemens, Henriette en ik, morgen Donderdag per trein van 2 1/4
naar Rotterdam te komen en als 't schikt bij U te blijven dineeren. t'Zal wel schikken. Eenvoudigjes
maar! Ik kon U dit niet eer melden, omdat wij eerst zorgen moeten dat onze kindertjens bij onze
afwezigheid wel bewaakt waren. Jetjen verlangt innig Uw huis en U in Uw huis eens te zien. Ik kan
niet zeggen, o Gideon en Anna, hoe het hart mij klopt, bij de gedachte U eindelijk eens weêr te zien
en ... zóó weer te zien. Geloof mij, beste vrienden altijd Uw hartelijk liefh.
P. -

Brief no. 88 Aan G.J. de Clercq
Datum: 3 oktober 1855
UBA

Mijn beste Gideon,
ik zend U hierbij de beloofde Revue1.; een adreskaartjen voor Uw Anna ... dat Gij zeker niet zult
aanzien, zonder vele ‘douces pensées’; en eindelijk het minder aandoenlijk bericht, dat wij de prijs
van de aardappelen nog niet weten. Het ging mij aan het hart Maandag Avond, dat ik weg moest,
maar in een tocht van 1 1/2 uur met de Diligence had ik toch geen genie. Onze Anna heeft met haar
receptie enz. meer dan een lauwerkrans verdiend. Alles was zoo perfekt in orde en zoo delicieus, dat
zelfs de Kok uit de Krim, Mr Soyer2. wiens beeltenis ik juist bewonderd heb, in de Illustrated London
N. er geen aanmerking op had kunnen maken. Niet minder aangenaam, opmerkelijk, genoegelijk was
het dat alles zóo goed, zoo van zelfs, zoo gemakkelijk ging.
Eén ding was jammer, doch wie kon 't helpen? ... de drukkende warmte in Uw Salon. Gij moet het
U niet aantrekken, maar ik heb er onder geleden naar lichaam en geest, niettegenstaande een heel
prettig en intressant diskoers met Chicard ... en Uw ziel- en zin vervrolijkende dwaasheden.
Allerliefelijks vond ik het woord van Willem R.3. And you?
Ik verbeeld mij dat de verdere avond zeer genotrijk zal geweest zijn. Eigentlijk waren van Rees4.
en ik spelbrekers, die de dessertkonversatie - verre 't prettigste van elk diné - onmogelijk maakten.
Gij zijt veel te vroeg van tafel opgerezen, door onzen schuld. 't Speet mij dat ik niet een klein vearsjen
had ... een feesttoontjen ontbrak wel eenigzinds ... ik dacht dat Uw liertjen5. zou getuigd hebben. Had
ik iets kunnen rijmen, ik had het zeker gedaan ... ja zelfs er stond reeds op papier, maar ik heb niet
kunnen voleindigen, door duchtige redenen verhinderd.
Ik weet nog niet vast of ik 14 Okt. te R.6. zal preêken. 'k Ben nog steeds aan 't zoeken van een
kollega, die mijn plaats vervullen moet. Doch ik hope dat het wel schikken zal. Wanneer het gebeurt
kome ik U om brood en logies vragen. 'k Vind het nogal prettig.
Zo gaauw mogelijk - ga ik het Stuk van Aad pogen uit te werken en voor 't publiek genietbaar te
maken.
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Ik voeg hier nog eenige boekjens van Coquerel7. bij, die Gij mij leende. De preêken houd ik nog een
dag of wat.
Maria vroeg Maandag avond weêr naar oom Gie, en was verrukt door de ulevelletjens, die ik haar
meebracht. Wij groeten U beide met de hartelijkste groeten der trouwe liefde
P.A. de G.
Vliegend
P.S. Een corchet8. bij Mahlsieper kost ƒ 13.
het, door mijn Jetjen in dezelfde omstandigheden gebruikte was te Amst. gemaakt en kostte ƒ 8.
Wij ontfangen zoo even een brief van de Moeder, waarin de volgende fraze, die U aangaat: ‘De
aardappelen zijn ƒ 5.50. niets minder; Vrouw Roemen wil ze wel naar Rotterdam zenden, maar dan
moeten “zij zelve”, per Rotterdamschen Schipper, de zakken of desnoods balen er voor, aan haar
adres te Bloemendaal doen bezorgen. Als het de Clercq nu niet te duur is en ze dat met die zakken
doen kunnen dan zal Vrouw Roemen ze hen zenden. Schrijf mij in 't begin van de volgende week,
hoe ze er over denken’.
Ook mijn preêkbeurt is door t'ontfangen van een anderen brief, bepaald. 14 Okt hope ik te R. op
te treden. Bonsoir!
Uw nota heb ik gevonden. t'is ƒ 12,20.
Adio!

Eindnoten:
1. Revue des deux mondes.
2. In de Illustrated London News (sept. 1855, 347-8) staat een beschrijving van de ‘kitchen’, ondertekend door A. Soyer.
Deze is waarschijnlijk een kok in het Engelse leger tijdens de Krimoorlog (1853-56).
3. Waarschijnlijk Lod. W. Ernst Rauwenhoff.
4. Mr O. van Rees.
5. De Genestet verwachtte, dat zijn vriend zelf een gedicht zou maken.
6. Het preken te Rotterdam op 14 october gaat niet door; wel heeft hij op 21 october een preek uitgesproken in de
Remonstrantse kerk te Rotterdam.
7. Zie brief no. 59, 18 oktober 1854.
8. Bedoeld zal zijn: corset.

Brief no. 89* Aan N.N.1.
Datum: 7 oktober 1855
UBA

Delft 7 Okt. 55
Weledelgeboren Heer en Vriend,
Verleden Dingsdag trok ik naar Rijswijk om U een bezoek te brengen. Maar onze Tollens, dien ik
eerst even opzocht en wien ik vertelde, dat ik tot U wilde
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gaan, zeide mij - dat ik U niet vinden zou, daar Hij U 's morgens ontmoet had aan den trein gaande
naar Rotterdam. Daar het mij nu niet te doen was om alleen een beleefdheidsplicht jegens U te vervullen
- maar om U thuis te vinden, - zoo gaf ik mijn plan op of liever besloot het uit te stellen tot beter
gelegenheid. En nú neem ik de vrijheid - daar ik zeer verlang U eens te komen zien - ‘belet te vragen’
als men dat heet, tegen aanst. Dingsdag circa half drie. Hoor ik niets van U, dan houd ik het er maar
voor dat Gij thuis zijt. Anders - schrijf mij s.v.p. éen regel - Want mijn begeerte U geen ‘kaartjen’ maar een vriendschapsbezoek te brengen is even groot als ... de tijd kostelijk is. Geloof mij, na
eerbiedige groete aan Mevrouw, met oprechte hoogachting,
Uw dw. Dr en Vr.
P.A. de Genestet.
P.A.-

Eindnoten:
* Deze brief is een geschenk van Uitgeverij Diederik aan uba.
1. Vermoedelijk Joost van Vollenhoven, Remonstrants predikant te Rijswijk.

Brief no. 90 Aan Ds J. Tideman
Datum: 12 oktober 1855
UBL

Hooggeachte Vriend en Medebroeder,
Met dank voor Uw vriendelijk schrijven melde ik U, dat Gij U niet bekommeren moet over mijn
logies etc. Daar is geen zorg voor. Ik logeer bij de Clercq waar ik als thuis ben. Zaturdag middag
koom ik in R.1. en wilde tegen 4 uur even bij den Koster gaan om mij te ‘orienteeren’ in de Kerk.
Zondag middag doe ik mijn best U nog te komen zien - doch niet op de koffij, want na de
godsdienstoefening heb ik liever wat rust. Mocht het zijn evenwel, dat Ge mij Zondag niet bij U zaagt,
- daar ik om 3 uur weêr vertrekken moet - zoo hope ik U toch in de eerste dagen der week, een bezoek
te brengen.
Geloof mij met oprechte hoogachting
Uw liefh Dr en Medebr
P.A. de Genestet
Delft
12 Okt. 55

Eindnoten:
1. Rotterdam.
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Brief no. 91 Aan Mr C.P. Tiele
Datum: [oktober 1855]*
UBL

Lieve Vriend,
Ik weet niet of ik nog bij U zal komen vandaag, daarom een woordjen. Kraai1. is twee dagen uit de
stad geweest voor den stempel van Holland2.. Dus heeft hij uw stuk3. nog niet uit kunnen lezen.
Ik heb hem (van morgen nog) zooveel mogelijk ‘gejacht’.
Beterschap!
Van harte
De Uwe
P.A. de G.
Maandagmid.

Eindnoten:
*
1.
2.
3.

Als De Genestet op het stuk van Tiele zinspeelt, is de brief van ca october 1855.
Gebr. Kraay, uitgeversfirma te Amsterdam.
Stempelband van het jaarboekje Holland, onder redactie van J. van Lennep.
In de Christelijke Volksalmanak voor 1856 staat van C.P. Tiele: ‘De Titelplaat’, p. 156-60.

Brief no. 92 Aan C.P. Tiele
Datum: najaar 1855 (waarschijnlijk oktober)
UBL

Lieve Vriend, ik heb even veel lust als gij tot het samenstellen van een Kalender. Ik schreef haast
even graag een hebreeuwsche grammatica. Gemakshalve oordeel ik dus ook maar het beste die van
de vrienden weêr over te nemen. D.V. kunnen wij dan aanst. jaar eens iets anders, iets ‘heel komieks’
bedenken, bijv. voor elken dag van 't jaar een waarschuwend voorbeeld, uit het leven van allerlei
Onheiligen. Zeg eens, Gij hebt nu immers toch aan Ina1. geschreven, zooals ik U verzocht in mijn
laatsten? Of gij van der Pot zult poetsen of polsen kan ik uit den Uwen niet recht opmaken. De Laatste
loodjens wegen wel het zwaarst. Doch Uw Oom2. kan over mij niet klagen. Ik heb nog wel vier maal
zooveel ‘poezij’ van mijn eigen hand afgestaan, als verleden jaar - en ik heb nog wel iets.
Ik verlang eens naar Rotterdam te komen - maar ik heb hier een lieve zieke, die ik dagelijks bezoek
- en wier einde ik al sinds eenige dagen heb te gemoet gezien. Hierdoor ben ik ook gebonden. Anders
kwam ik eens praten. Nu misschien aan 't einde der week.
Knoop eens in Uw oor, dat ik gaarne in de laatste helft van Nov. met U zou willen ruilen.
Hebt ge nog iets van Uw broeder te Utrecht gekregen, dat ons zou kunnen
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lijken? Dank voor Uw zegengroet. Het gaat met de mijnen gezegend. En dat is mijn grootste geluk.
- wilt Gij aan Mensinga eens schrijven? Perfekt. Dat hij per omgaande iets over de zee zende.
Groet de Uwe, die immers gantsch hersteld is? en weet mij
Uw liefh.
P.A. de G.
Dingsdag-avond.

Eindnoten:
1. Ina is de schuilnaam voor Anne Dorothee van der Tholl, echtgenote van Busken Huet.
2. P.N. van Kampen.

Brief no. 93 Aan G.J. de Clercq
Datum: [begin november 1855]*
UBA

Beste Gideon,
'k Had juist plan gemaakt Donderdag bij U te komen, meenende dat Uw Moeder van de week nog te
Rotterdam bleef. Thans verrast mij Uw briefjen. Ik vind het heerlijk dat daar eindelijk iets van dat
lang beloofde plannetjen koomt. Maar bitter spijt het mij, dat ik voor mij niet veel aan de lieve korte
visite hebben zal want van 1-3 heb ik catechisatie die onmogelijk verschikt of uitgesteld kan worden,
om een samenloop van redenen. Ik zal dus niets anders kunnen doen, dan Uw Moeder van de trein
halen en brengen en Haar slechts even zien.
Zou er hope mogen bestaan dat Zij eén dag langer bij U bleef en dan Donderdag bij ons kwam?
Want ik vind het vreeslijk naar dat ik Haar slechts zoo kort bij ons zien zal en ik mag dié katechisatie
- die ook niet te verschikken is - niet afzeggen. Kan er dus verandering in 't plan komen, schrijf mij
per omgaande een enkel woord. Hoor ik niets van U dan ben ik morgen hier, ten half eén aan den
trein.
Ons gaat het wel. Maar ik maak mij zeer ongerust over de ziekte van Berty1.. Papa Kruseman is bij
hem. 't Is heel naar.
Verl. week Vrijdag had ik naar Nieuwkoop willen gaan, maar Papa schreef mij dat ik niet komen
mocht. Er was niemand bij den zieke. Hij ijlt vreeslijk en is steeds buiten kennis; de crisis is nog niet
daar; wij zijn in gedurige angst - want ik heb dien jongen heel lief.
Spoedig hope ik U en Anna te komen zien. Groet haar hartelijk van ons ... daar is de Vries2..
truly Yours
P.A. de G.
Dingsdagmorgen.

Eindnoten:
* Volgens noot 1 zal deze brief begin november 1855, nog vóór de crisis, gedateerd moeten worden.
1. Hendrik Lambertus Kruseman, geboren 8 april 1831, was predikant te Nieuwkoop, volgens beroep 26 november 1854.
Tijdens zijn ernstige ziekte werd hij verpleegd door zijn vader, J.A. Kruseman, die in diens familieboekje d.d. 23
november 1855 aantekent: ‘nadat ik gedurende drie weken mijn geliefde zoon Lambertus, die te Nieuwkoop door eene
hevige ziekte getroffen was, had opgepast...’
2. Ds B.G. de Vries van Heijst, predikant te Boskoop sinds 1851.
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Brief no. 94 Aan Henriette Brouwer Starck1.
Datum: 3 december 1855
GAD

Delft 3 December 1855
Mijn lieve Henriette,
verleden week heb ik U zoo geplaagd - denk maar, men plaagt die men liefheeft - dat ik wel iets doen
mag om het weêr goed te maken. En daarvoor ontfangt ge nu een eigenhandige, deftige, innige,
broederlijke heilgroete ter gelegenheid dat Uw E. een belangrijke schrede op ‘den weg der wetenschap’
zoo gelukkig heeft volbracht ... een schrede, die U beiden een weinig, neen, veel naderbrengt tot een
gewenschte toekomst, welke God zegene! Als Gij dit lettertjen ontfangt is hij zeker gezond en dankbaar,
bij U; druk hem dan de hand uit onzen naam. Ten vier ure hadden wij het verlangde telegrafisch
bericht. Schoon ik voor den goeden uitslag van de zaak niet vreesde, moet ik toch erkennen dat ik
met verruimd hart, thans Uw vrede en vreugde hartelijk deele ... Laten we nu maar weer een vouwtjen
leggen in onzen Bijbel bij Mattheus VI. 27 en 342. (ik heb er al wat vouwtjens gelegd - jammer dat
wij ze zoo dikwijls vergeten! en voorts danken!
Nu hoort eens. Op mijn verjaardag zijt Ge niet hier geweest. - Verleden Zondag, gisteren, zeiden
we tot elkaar: Als E's examen en ons plannetjen had mogen doorgaan, dan zouden we van middag
met Mama en Henriette en Evert aan den feestdisch hebben gezeten - nu-ja nu. - Wat was 't geval?
We hadden een treurigen Zondag. Ik ben Zaturdag-avond en nacht, vrij ernstig ongesteld geweest,
zoodat ik niet preêkte en de kamer hield. Op t'oogenblik ben ik veel beter. Ge ziet dus, dat wij veel
gemist hebben. Nu is het onze vurige wensch dat Gij aanst. Zaturdag en Zondag bij ons koomt. Want
anders zal het 1856. worden, eer wij elkaêr, rustig, een ‘feestdag’ zien genieten! En dat gaat niet aan!
Voorts, als het Uw Vader eenigszinds schikt, en Uw Moeder niet bang is voor de koû zouden wij
zoo heel gaarne hebben, dat Zij Zondag - neen zegt Henriette, Zondag kán niet, dan is de keukenmeid
uit, dan is er last van de kinderen, etc. etc. - maar Maandag-middag ... gij zoudt dan Maandag blijven
natuurlijk - bij ons dineeren kwamen. Doe dit voorstel; dring het aan en overwin door Uwe overreding!
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Als ik morgen uit mocht, zou ik morgen stellig bij U zijn gekomen - maar ik houd mij nog stillekens
thuis. Kramp heb ik gehad en wat koorts - maar om blijder te eindigen, onze kinderen zijn weêr in
orde en zelfs beide vandaag in die kou uit geweest.
Mijn Jetjen, als van zelfs spreekt - voegt hare beste zegengroeten bij de mijne. Ik verlang innig Ul.
te zien. Groet van ons Uw geachte Ouders en Berthe en Marie3. etc. en weet mij
Uw hartelijk toegenegen
P.
maandag-avond.
P.S. Ik heb een weinig aangedrongen op Uw komst aanst. Zondag - want den volgenden moet ik te
Haarlem - dan waarschijnlijk te Amst. prediken en voorts de Kerstdagen met een Zondag en den
Oudejaarsavond straks daar op volgende - dat geeft veel drukte!4.
(er volgt een briefje van H. over de aankoop van een blikken keukentje dat ze voor Maria wenscht.
Adres: Mademoiselle Henriette Stark
Amsterdamsche Veerkade,
la Haye

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Henriette Starck huwde in 1858 met Pierre Everard Henri Bodel (1833-1904); deze wordt aangeduid met ‘E’.
Mattheus VI: 27 niet bezorgd zijn; 34: niet bezorgd zijn voor de toekomst.
Berthe en Marie zijn de zusters van Henriette Starck.
Op 9 december had De Genestet waarschijnlijk een predikbeurt te Haarlem; te Amsterdam op 16 december 1855.

Brief no. 95 Aan Pierre Everard Henri Bodel Bienfait
Datum: 20 december 1855
GAD

Beste E,
Een woordjen maar. Wilt Gij dit briefjen voor Bok1. bij Lijndraajer2. bezorgen. Ik weet niet waar zijn
adres te Leiden was en liet het briefjen liggen. Doet Gij 't spoedig s.v.p. Bij ons is alles wel. 'k Ben
blij dat Gij weêr in orde zijt.
We vernamen dat zoo even uit een briefjen van uw Henriette. Denkt Gij wel aan den text3.? Wij
hadden hier goede dagen samen, niet waar? We moeten dat spoedig nog eens dunnetjes over doen.
Vaarwel; groet allen; en geloof mij Van harte
Uw P.
Adres: Weledelen Heere Bodel Bienfait
ten huize van Mevr. de Wed. Bienfait
Keizersgracht bij de Leliegracht
Amsterdam.

Eindnoten:
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1. Uit de notulen der Remonstrantse Gemeente van 28 juni 1860 blijkt, dat na het aftreden van De Genestet als predikant
Johannes Wilhelmus Bok uit Oude Wetering beroepen werd; als tweede Hendrik Cornelis Rogge, die het beroep
aannam.
2. Wed. P. Lijndraajer, Keizersgracht bij de Spiegelstraat (Adresboek Amsterdam).
3. Welke tekst bedoeld is, is niet vast te stellen.
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Brief no. 96 Aan H. Brouwer Starck
Datum: [eind 1855]*
GAD

Lieve Henriette, Morgen na de kerk koom ik bij Ul. koffij drinken. En, in de hope, dat het wel zal
schikken, wilde mijn Jetjen, met de kinderen, ook een visite komen maken; niet het minst om U te
feliciteeren met den goeden afloop van gisteren1.. Zij rijdt dan ten eén ure van hier en wij gaan samen
om vier uur weêr terug. Vindt Gij dat plannetjen niet lief?
Groet de Uwen en wees gegroet van
Uw liefh.
P.
Delft
Zaturdag middag

Eindnoten:
* In verband met de brief van 3 december 1855, nemen we als datum aan eind 1855.
1. Bedoeld is de goede afloop van het examen van Henriette's aanstaande echtgenoot, P.E.H. Bodel Bienfait.

Brief no. 97 Aan G.J. de Clercq
Datum: [?] 1856
UBA

56
Beste Gie,
Ik moet Maandag dineeren bij Ds van Teutem - maar ik kom koffij drinken bij U. Maak dan dat Gij
wat vroeg thuis zijt - want ik smacht U en Anna te zien en te spreken. Ge hadt wel eens een lettertjen
kunnen schrijven. Als ge Hubrecht op Amicitie1. ziet, wees dan zoo goed even te zeggen, dat ik plan
heb Maandag middag 2 a 2½ hem een bezoek te brengen. Alles is hier wel. Wees met de Uwe Gode
bevolen van
Uw P.
Vrijdag middag

Eindnoten:
1. De Groote Societeit Amicitia was gevestigd in het Gebouw Amicitia aan de Zuidblaak 20 te Rotterdam.
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Brief no. 98 Aan G.J. de Clercq
Datum: 25 februari 1856
UBA

Beste Gideon,
Verleden week heb ik dag aan dag gewacht iets van U te zullen hooren. Wij hadden immers afgesproken
dat Gij mij melden zoudt, wanneer onze Aad bij U dineerde? Nu vernam ik gisteren dat hij óok te
Rotterdam was geweest - en Gij hebt mij taal noch teeken gegeven. t' Is immers alles wel?
Wij gaan morgen ochtend naar Amst. voor 14 dagen. In dien tijd, is het niet? kan in uw Huis een
nieuwe kreet worden gehoord. Ik wil niet verder van U gaan - zonder U gezegd te hebben, hoe ik,
hoe wij gedurende deze dagen Uw Anna en U biddend gedenken. Geve de Heer, dat zij, zonder veel
lijden, een gelukkige Moeder moge worden! Hij zij met U, in die ure, die - al gaat alles voorspoedig
- nogtans meest altijd een bange ure mag heeten.
Bij ons bloeit alles onder Gods rijken Zegen. Joanna loopt alleen de kamer rond en ontwikkelt een
zeer praktischen aart, in kontrast met de meer poëtische Maria. t'Is een genot - die schepseltjens!
Ik verbeeld mij, dat er in den Hemel ook wel amusante, lieflijke kindertjens wezen moeten - want
zij maken soms de aarde tot een paradijs - al storen zij de ouderlijke dweeperij ook gedurig door de
zeer aardsche, openbare vermelding hunner behoeften. Ik hoor steeds meer en meer het gerucht dat
Ds. Heemskerk van Amsterdam wel naar Rotterdam zou willen.
Nù, dierbaarste, neem dit woord uit een vol gemoed voor lief. Ontfang zegenende groeten voor U
en Anna van mijn Jetjen. Met een handdruk, Godebevolen, van niet zonder haast,
Uw P.
P.S. Ik had een zeer aangenaam en in-intressanten middag bij Prof. Pruys v.d. Hoeven.
Groet Hubrecht van mij
Adres: Wijnstraat
Rotterdam.

Brief no. 99 Aan G.J. de Clercq
Datum: 17 maart 1856
UBA

Delft 17 Maart 56.
Beste Gideon,
Nu kan ik niet komen vóor aanstaande week. Van daag had ik het willen doen
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- maar het mocht niet gebeuren en ik was blij dat ik er U niet te voren kennis van gegeven had. Mijn
kleine kudde geeft mij groote drukte en zorg in deze dagen. Verleden week hebt Gij mij in de wielen
gereden, door Uw vlucht naar Amsterdam. Donderdag had ik aan den trein willen komen om U een
hand te geven - maar even te voren kregen wij bezoek van Bergsma en Stuart. Zoover ik weet gaat
het U en Moeder en Zoon wel. Dat zij zoo. Kon ik nog uitbreken van de week - dan koom ik toch!
Dank voor Uw prettige, hartelijke letteren. Ik geloof wel aan Uw opgewondenheid, want Hubrecht
heeft mij daarvan verteld. Groet Anna-dear en wees met de Uwen Gode bevolen van
Truly Yours
P.
Adres:
Weledelen Heere Gideon de Clercq.
adres de Clercq en van Oordt
Wijnstraat
Rotterdam

Brief no. 100 Aan C.P. Tiele
Datum: [einde maart] 1856
Lieve Vriend,
Zou het U niet mogelijk zijn Zondag 6 April herwaards te komen, en voor mij te preêken? Ik moet
aanst. week naar Amst. en naar Driebergen1. en wilde, kon het zijn, wel eens zonder zorgen wezen.
Wij zouden dan meteen onze Almanaks-zaken eens rustig kunnen bepraten. Ik ben voornemens nog
al eenige vaerzen en vaersjens te geven. Wij moeten het overgeblevene van verleden jaar, maar meest,
op een beleefde wijze terugzenden.
Het stuk over ‘Liberaliteit’ werd geheel omgewerkt en zal ons in nieuwe form worden aangeboden.
Zie nu eens wat Gij voor mij doen kunt en reken op mijn dankbaarheid. Ik dring vriendelijk aan
op een spoedig andwoord want Maandag ga ik de intrede van onzen Professor2. bijwonen. Wees
gegroet en ontfang groeten van de Mijne.
t.t.
P.A. de G.

Eindnoten:
1. In 1854 vertrok J.A. Kruseman naar Driebergen, waar hij het buiten ‘Hoogerweerd’ had laten bouwen, hetwelk hij in
1856 weer verkocht. Het is nu eigendom van de Rijkspolitie aldaar.
2. De intrede van J. Tideman als professor aan het Amsterdamsch Athenaeum vond plaats op 31 maart met een rede:
Oratio de theologiae in Remonstrantium Reformatorum Seminario professione.
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Brief no. 101 Aan S.J. van den Bergh
Datum: 4 juni 1856
UBA

Bloemendaal 4 Juny 56.
Mijn waarde Vriend,
Ik ben hier een dag of vier en ontfang zoo even Uw brief, die mijne vrouw mij opzendt. Laat mij U
ten eerste andwoorden, dat ik bezig ben aan 't vaers - doch niet beloofd heb - wat ik ook niet zou
kunnen belooven - 1 Juny gereed te zijn, maar wel, mijn best te zullen doen in Juny het stukjen te
voleinden. Ten tweede is het noodig dat ik U, ter mijner verontschuldiging meêdeele, dat ik gantsch
niet fiksch ben geweest - sinds ik U het laatst zag. Langdurige hoofdpijnen folterden mij week in,
week uit. Mijn gestel is niet bestand tegen het zittende leven, vol inspanning, dat ik leide - ten minste
niet op den duur. Ik doe mijn best spoedig eens bij U in den Haag te komen - om U te overtuigen hoe
ik voor U bezig ben. Maar nu het portret van ter Haar1. in de Aurora koomt, moest ge ook maar met
een vaers van hem beginnen.
Aanst. week zult ge mij wel eens zien denk ik. Groet de Uwen en wees verzekerd dat ik met al
mijn kracht tracht te vervullen, wat ik U beloofd heb. vliegend. Uw P.A. de G.

Eindnoten:
1. In Aurora 1857 staat de bekende ballade ‘Huibert en Klaartje’ van Bernard ter Haar.

Brief no. 102 Aan A.L.G. Bosboom-Toussaint
Datum: 20 juli 1856
KBG

Geachte Mevrouw,
Vriendelijk vraag ik U vergeving, dat ik de mij ter lezing gezonden bladen1., zoo lange hield. Met de
Meeste belangstelling herlas ik daarin een Stuk over Rome2. van eene mij wel bekende hand ... die
ook wel eens een zeer op prijs gesteld oordeel over mijn arbeid heeft ter neder geschreven, waarvoor
ik bij dezen, mijne dankbaarheid betuige. Indien ik tijd had bracht ik U een bezoek - Maar t'is mij ten
eenenmale onmogelijk.
Ik weet dat Gij mij ten goede Zult houden, dat ik, wegens beginselen, die ik niet licht verloochenen
zal, aan Uw vereerend verzoek niet meen te mogen voldoen: een preêk moet gehoord worden. Geloof
mij, met ware hoogachting,
Mevrouw!
Uwr dw Dr
P.A. de Genestet
vhuis 20 July
vliegend

Eindnoten:
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1. Waarschijnlijk een bijdrage voor de Almanak voor het Schoone en Goede, jaarboekje onder redactie van
Bosboom-Toussaint.
2. In: Historische Novellen, Haarlem 1857.
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Brief no. 103 Aan H. de Genestet-Bienfait
Datum: 15 augustus 1856
GAD

Berchtesgaden 15 Aug. 1856
Vrijdag avond 10 uur.
Mijn liefste, beste vrouwtjen, ik ga U schrijven, opgewonden van genot - want sinds ik U gisteren
middag 4 uur uit Traunstein - eenige regelen schreef - hebben wij de heerlijkste uren, in afwisselende
verrukking doorgebracht.
't is haast te veel om kort te vertellen, vooral - wanneer men schrijven moet met een slechte pen en flaauwe inkt - dat zeer afkoelend is, als het enthousiasme zou willen uitstroomen op 't papier. Ik
wandelde of reed den gantschen dag, met een bloem in mijn knoopsgat, - een soort van witte alpenroos
- die eenig en alleen bloeit op de prachtige bergen, die ons omgeven - en éénig is ook dit plekjen op
aarde vanwaar ik U schrijve - voor het open venster nog, terwijl de maan zoo even is opgerezen van
achter de vlak voor ons liggende toppen, glansrijk verlicht. Wij zijn beide in gedurige vervoering en
ontroering over de schoonheid dezer oorden. Zwitserland heeft Zijn sneeuw - Interlaken heeft zijn
majestueuse Jungfrau -maar hier vereenigde de natuur de idee van Lieflijkheid en heerlijkheid op
onbeschrijflijke wijze. De engelsche vriend van Bergsma - die Italie en Zwitserland en alles gezien
had, en een vrij kritisch man is schreef van Tirol New pages in the book of nature are opened to me.
Diep en goed is ook de indruk die deze natuur op ons gemaakt heeft. Zij is weldadig en heiligend.
Als ik thuis ben zal ik beproeven daarvan te vertellen - maar nu zou ik het niet kunnen. Neem dus
voor lief een kort bulletin van onze reis sinds gisteren. 5 uur vertrokken wij van Traunstein - langs
een eerst prettigen en allengs prachtig zich ontplooijende weg - naar Reichenhall. De hemel was mooi
- de maan kwam op ten 8 ure - en bergen en dalen waren liefelijk verlicht. 11 uur arriveerden wij te
Reichenhall. Ook een heerlijk plekjen - midden in de bergen. Daar stak na een heeten dag een onweder
op zoo ontzettend als ik 't nimmer hoorde - maar ook, 't was vlak boven ons en in de bergen. Daar te
Reichenhall maakten wij vroeg van morgen een heel intressanten tocht in de Saline, - en wandelden,
elk met een kaars en een lange witte jas aan, in de uitgehouwen rots, om de zoutbron en de inrichting
te zien. Trots het onweder, was de lucht nog niet veel afgekoeld - Maar onder den grond, in die rots
was het geducht koud. 10 uur reden wij naar Berchtesgaden. Dat was een delicieuse tocht. Meisjes
en vrouwen en mannen en knapen in kostuum, in tiroolsch feestkostuum, kwamen ons gedurig bij
paren en groepen tegemoet op den weg, vriendelijk goêndag zeggende - Want het is heden Maria
Hemelvaart, en dat geeft een drukte van belang. 1 uur kwamen we hier aan - bestelden ons eten, want
tables d'hôte zijn hier niet - en reden over steile hoogten en laagten een uur verder naar de Koenigsee
... liefste, zulk een meer
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heeft Zwitserland niet, zoo heerlijk en stout - Stroomende tusschen gantsch steil afloopende bergen
5000 voeten hoog - en toch zoo melankoliek, zoo liefelijk. Wij lieten ons een paar uur roeijen in een
boot, door twee mannen en twee meisjens in alpenkleeding, met hooge hoeden op, vercierd met
dezelfde bloemen, als ik nu in mijn knoopsgat draag, etc. etc.
Als ik moest gaan vertellen, zou ik steeds door kunnen schrijven. Vier uur keerden wij hier terug
- en besloten hier van avond te blijven - en onze Berliner, die haast hebben - Maar alleen te laten
doorjachten naar Salzburg. Die menschen zijn goed - maar ongenietbaar te midden van een natuur als deze - ik had ze bijna in 't water willen gooijen toen ze in hun leelijk mofsch over allerlei nesterijen
zaten te babbelen - terwijl wij van middag daar dreven, stil, eenzaam, op dat goddelijke meer en het
geplas van riemen in 't water alleén moest gehoord worden. Ik heb het evenwel niet gedaan - doch
ben alleen gaan zitten op den voorsteven - en heb geen woord gesproken dan een enkel met Bergsma
en eene der roeistertjes - die - o het land en het volk is nog zoo naief hier - die toen ik haar vroeg of
zij ooit uit haar bergen - en wel eens in de stad geweest was - ons andwoordde - Die Stadt - was ist
das. - Ik dank God dat ik hier van avond gebleven ben - want het is een onvergetelijke avond in mijn
leven. Sinds wij op reis zijn hebben wij nog niet genoten zoo als heden. Onze lust om Tirol wat dieper
in te gaan, naar 't Zuiden, of naar de zijde van Insbrück is razend groot - maar liefste, de afstanden
zijn ook razend groot. De kaarten, die wij gebruikt hebben deugen niets en de reisboeken zijn ook
gantsch niet prachtig - ik meen praktiesch. Men kan merken dat deze oorden nog niet zoo afgereisd
zijn als Zwitserland. Ook - opmerkelijk - ontmoeten wij hier volstrekt geen engelschen - alleen
Duitschers.
Het is goed, dat wij tusschen Zwitserland en Tirol in, een dag of drie te München geweest zijn. Wij
zien nu weer met een veel frischer oog. Al te lang achtereen een verhevene natuur te aanschouwen
is niet goed. Ons plan is nu morgen, naar Salzburg te reizen en dan een dag of wat - twee, drie, in het
Salzkammergut te toeren, dat wèl het schoonste - maar niet het origineelste gedeelte van Tirol is, en
ik zag liever een stukjen van het origineelste - want ô land en volk is zoo aantrekkelijk hier. Iedereen
zegt ons goeden dag en goeden avond etc. Maar wij moeten nog eenige dagen te München zijn en ...
en ... zoo lang kan ik niet ... zonder U. In 't vertrouwen op God, dat alles [beschadigde plaats] wel is
- eindig ik dezen - dankbaar, gezond en opgewekt, en kus U goede nacht.
Kus gij onze beste kindertjes van mij en groet allen innig - het Huis en de Kolonie. - Ik moet
volstrekt een mooi plaatjen hebben van dit zoo terecht beroemde plekjen - maar och, het is toch niet
uit te schilderen, noch te beschrijven. Ik zal slapen, droomende van U en de onsjes - en alle
heerlijkheden, die ik zag. de Heer blijve met U - gelijk Hij is met mij Nacht mijn beste - Uw P.
Adres:
Madame de Genestet te Bloemendaal près d'Harlem (Holland)
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Brief no. 104 Aan G.J. de Clercq
Datum: [?] september 1856
UBA

Bloemendaal September 1856
Mijn beste Gideon,
dank voor Uw ‘Welkom in 't Vaderland’, de eerste brief, die ik na mijn thuiskomst ontfing en die mij
zeer dierbaar was. Uwe berichten aangaande vrouw en zoon verkwikten mij - t'is verstandig, geloof
ik, dat gij tot de koemelk zijt overgegaan - of liever, dat gij den kleinen Adolphe daartoe hebt laten
overgaan. Heeft die maatregel Anna veel gekost? Toen mijn Jetjen, om soortgelijke reden als bij U,
onze Anny1. niet meer voeden kon, had ze nog al verdriet. Doch als Uw lief jongske nu maar steeds
groeit en in dikte bloeit, zal alles wel goed wezen.
Ik, Goddank, ben opgewekt naar den geest en gantsch gezond. Het reizen heeft mijn geestelijken
mensch gesterkt. Ik heb veel gezien - veel geleerd - en veel gesjouwd en gespoord bij dag, bij nacht,
door alle hette heen, onvermoeid. Tegen materieele vermoeienis kan ik veel beter - dan tegen geestelijke
inspanning. t'Is met mij Het denken doodt en 't doen verlicht!
Maar wij hebben toch geducht van de warmte gesouffreerd - en 'k weet nog niet, hoe ik het uithield.
Wij reisden vaak maar 's nachts, omdat het overdag te heet was. Doch die warmte was ook de eenige
tegenspoed. Anders mag ik tevreden zijn. 'k Geloof dat weinig menschen Zwitserland aldus in al zijn
pracht gezien hebben - als ons te beurt viel, bij 't goddelijkst weêr. Ook een stukje Tirol - Maar ik
doe nu geen reisverhalen. Alleen nog zal ik U zeggen, dat München onze verwachting zeer overtroffen
heeft. Intusschen, ik ben gloeiend blij en dankbaar, dat ik nu weer thuis ben, bij de mijnen, die allen
heerlijk zijn. Want mijn genieten - Vriend - als gij lezen zult in een reisvaers2. dat ik voor de Aurora
schreef - was ook wel, een strijd, een kruis, een smart. En 't beste uurtjen was - het oogenblik van
wederzien. Om die weelde te kennen en te smaken zou men alleen op reis gaan. Dat was zalig - ik
zal er U van vertellen. Mijn reisgenoot3. is mij goed bevallen - maar - t' was volstrekt mijn Gideon
niet, ook was onze reis nu, volstrekt zoo makkelijk en comfortable niet - als zoo'n parijsch toertjen4..
Wij hadden wat groote plannen gemaakt. Begrijp het was op het laatst zoo dat wij een uur of zeven
sporen, met den sneltrein, als het werk van een achtermiddagjen beschouwden - gantsch niets
buitengewoons. Des niet minder vervelend.
Wij zagen noch schreven elkander sinds het heengaan van onze lieve Sien5.. Mijn spreken en zijn
met Daniel deed mij goed en weldadig aan. Hij zal van 't najaar of van den winter nog wel eens bij
ons te Delft komen - ten minste hij had er plan op en ik stel er prijs op. Gij weet toch dat wij gaan
verhuizen6. - in een huis, dat ik sinds twee jaren altijd aan zag met de gedachte: Gij zult niet begeeren
- Uws naasten huis? - Wilt Gij met Uw lieve, ons dus nog eens zien in de oude, dierbare, lieflijke,
rijk gezegende - doch zeer vochtige tent op den Spoorcingel, dan moet Gij op 't laatst van Sept. of
begin Oktober komen logeeren? Anders - zoo Gij beter logies prefereert - in November. Nu daar
spreken wij nog wel over.
Ik hope ten minste u, zoodra ik in Delft ben teruggekeerd, eens zeer spoedig te zien. Koomt gij 14?
'k Heb U eigentlijk zooveel te zeggen, te schrijven, te
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vertellen - dat ik er toe zou kunnen komen nu alleen nog iets over de aardappelen te zeggen - want
er is toch geen beginnen aan om ook maar een weinig over 't geen in mijn harte is, op het papier te
zetten - Wij hebben elkaêr in zoo lang niet gezien - en ik heb in dien tijd zoo veel geleefd en gedacht
en overdacht - dat het mij is of ik een nieuwe levensfaze ben in gegaan. De Heer heeft veel goeds aan
mijn hart gedaan - en, Hem zij dank - ben ik vol moed, vrede, vertrouwen, levenslust. Nieuwe innerlijke
ervaringen leeren mij hoé wijs en wel ons lot wordt geleid en bestuurd, naar karakter en behoefte. Ik
ben - geloof ik - weer wat verder in 't leven gekomen en nader tot God. Als het nu maar zoo blijft en
wij maar sterk genoeg zijn om gelovig en rustig en lustig het hoofd omhoog te houden, - te midden
van veel in leven, omgeving, arbeid - daar wij 't niet meê vinden kunnen. Doch, ik zou van de
aardappelen berichten. Gij zult ze wel krijgen kunnen - maar de prijs wordt eerst later bepaald. 't Zal
wel idem wezen. Wij zullen aan U denken en voor U zorgen, bij tijds. - Ik verlang zeer Adriaan te
bezoeken en hope dat deze week nog te kunnen doen. Gij ontfangt groeten van mijn liefste vrouw,
die zich gedurende mijn afwezigheid perfekt heeft gehouden, vroom en gesterkt. Kus Uw Jongen groet Uw Anna-dear - en wees zelf omhelsd van
Uw P - - -

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het dochterte Johanna Catharina werd ook ‘Anni’ genoemd.
‘Op reis’, voor het jaarboekje Aurora (1857), 173-77. Ook in Complete Gedichten 1912, 165-68.
P.A. Bergsma.
De Genestet had als student met De Clercq een reis naar Parijs gemaakt.
Gezina de Clercq-Goudswaard.
Verhuizing naar Noordeinde 31. Vgl. de gedichten in Laatste der Eerste ‘Het oude Huis’ (Complete Gedichten, 177;
‘Welgelegen’, Ibid., 184-5). Het huis is nog geheel in takt.

Brief no. 105 Aan C.P. Tiele
Datum: [september/oktober] 1856
UBL

Maandag-avond
Caro mio1., ik ontvang zooeven van U voor 5 centen getob - Laat ons eens gaauw kijken of het een
oortjen waard is. Zoodra ik in 't land terug ben gekomen2. - juist heden voor 14 dagen - heb ik door
de goede hulpe mijner vrienden aan uw oom3. het volgende kunnen ter hand stellen:
Een goed begin proza door Huet.
poëzij Jonge roeping door P.A. de G. } 2 vel.
poëzij In gelukkige dagen door C.v.d. Hoeven } 2 vel.
proza Een gedachte over (de welsprekendheid van) Monod, door Pierson.
poëzij Bede om geloof door v.d. Bergh } 3 vel en meer.
poëzij Hoe en waar? door P.A. de G. } 3 vel en meer.
proza Twee hoeden, door xx, een uitnemend Chr. novelle.
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Mij dunkt, dat ik mij van mijn Redacteurspligt goed gekweten heb!
Zoo er vaersjens naast elkander zijn gedrukt, dan is dit geschied volgens het lijstjen der volgorde,
dat ik Uw Oom gezonden heb. En dat kan volstrekt geen kwaad ook, want ik zal wel zorgen, dat er
genoeg poëzij is. 'k Heb zelfs een vaers liggen, helaas! dat er in moet en dat ik wel voor een ƒ 3.
missen woû4.. Nu verder: wij hebben nog de ‘Arminius’ van Rogge - en een bijdrage van Vollenhoven
- ik rekende dat samen op twee vel.
Na dezen weet ik niet meer, wat er nog is - dan de vaerzen, die ik ‘leveren’ zal. Tenminste twee,
drie van mij-zelf liggen zoo goed als gereed. Maar Gij zult van Uw vrienden toch ook wel wat
ontfangen hebben? ‘Liberaliteit’ moet uitgesteld blijven tot aanst. jaar.
Ziedaar het een en ander vast om over te denken. Woensdag moet ik te Rotterdam wezen. Ik doe
al mijn best U tegen 3 uur, wat vroeger, wat later, eens te komen bezoeken. Dan kunnen wij bepraten
wat er te doen is.
Mijn reis, door God gezegend, heeft mij zeer veel goed gedaan naar lichaam en geest.
Sinds twee Zondagen preêkte ik met nieuwe kracht en lust. En vele goede dingen, ook een vernieuwd
dichterhart bracht ik meê van de bergen van Zwitserland en Tirol.
Al de mijnen bloeien.
Ik hope U dus Woensdag te zien. - ook bloeiend, en gelukkig, met de Uwe - en ben intusschen,
verlangend U de hand te drukken,
Uw
P.A. de G.
P.S- Bij dát plaatje heb ik niets. voor Esther5. zal ik een regeltjen of wat schrijven.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Hier in zijn functie van mederedacteur van de Christelijke Volksalmanak.
Van reis naar Zwitserland en Tirol.
P.N. van Kampen.
Bijdragen voor de Christelijke Volksalmanak 1857: Jonge Roeping (p. 23-25); Waar en hoe (p. 48, 3 maal 4 regels);
Vasthi en Esther, Bijschrift door D.G. (p. 69, 3 maal 4 regels); Lied in 't Leven (p. 89-90, 8 maal 4 regels); Met schade
en schande (p. 114, 2 maal 4 regels); Strijdleuze (p. 131, 6 regels); Bede (p. 135, 4 regels); 2 bladvullingen (p. 158);
Werken, denken, leeren (p. 159-160).
5. Opgenomen in Complete Gedichten 1912, 375-6.

Brief no. 106 Aan de Rederijkerskamer Amsterdam
Datum: 1 oktober 1856
GAA

Met betrekking tot de uitnodiging door de Rederijkerskamer Amsterdam, opgericht 1844, om
tegenwoordig te zijn bij de herdenking van Bilderdijks 100ste geboortedag, schrijft De Genestet:
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Waarde Heer1.,
Tot mijn diep leedwezen moet ik U kennis geven, dat ik, wegens dag en datum in de zedelijke
onmogelijkheid verkeere, om gehoor te geven aan de welwillende uitnoodiging der Rederijkerskamer,
opgericht in het Jaar 1844 - en slechts in den geest, met Uw sympathiën, op het Feest van 11 Oct.
aanst. zal mogen tegenwoordig zijn.
Met hoogachting noem ik mij,
Weledele Heere,
Uwdwdr
P.A. de Genestet.
Delft
1 Oct. 1856

Eindnoten:
1. Willem Bilderdijk.

Brief no. 107 Aan C.P. Tiele
Datum: 1 oktober 1856
UBL

Caro mio,
Schoon ik de legende van S. Rondian1. niet onbepaald verwerpen wil - met mijn toestemming worde
ze toch ook niet gedrukt zoo als zij is. Wil de vriend òf zelt aan 't verkorten en verbeteren; of ons de
vrijheid geven om te snoeien en òm te werken - dan zouden wij kunnen zien. Maar ach, ik ben pas
zoo aan het tobben geweest, met mijne nijvere handen, aan het vaers van een talent uit Arnhem2. - dat
ik geen moed en geen tijd ook heb - om nu weer aan 't werk te gaan. Ik zond Uw Oom reeds eenige
dagen geleden het volgende - alles poëzij! -3.
Hulde aan den Dichter van het ‘Vrouweleven’ door L. Lammers Jr.
Het onweder ps. 29. door v. Leeuwen.
In Christus dienst, door P.A. de G.
Een luide stem Id; Id. bladv. Id. } bladv. Id.
Met schade en schande } bladv. Id.
Strijdleuze
Ik wil nu liever zelf nog wat schrijven - dan dat ik tegen mijn dichterlijk geweten moet handelen.
Ik deed het al 1½ maal en dat is niet pleizierig.
Zoudt Gij niet al Uw best kunnen doen dat Gij iets van Francken4. of Hoekstra5. kreegt? Ik geef U
vrijheid een goed vaersjen van mij voor Licht, Liefde Leven te beloven. 'k Heb dat toch al meer
beloofd en ben van plan het te doen ook.
Groet de Uwe. Doe Uw best en geloof mij
Truly Yours
P.A. de G.
vh.
1 Oct. '56

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

Eindnoten:
1. Als bijdrage voor de Chr. Volksalmanak afgekeurd, en komt dus niet in de uitgave van 1857 voor.
2. Is waarschijnlijk de medewerkster Erica met de bijdrage: ‘De Blijmoedige reiziger’, Chr. Volksalm. (1857), 134-5.
3. De genoemde bijdragen van De Genestet komen alle in dezelfde volgorde als in de brief in de Chr. Volksalm. van 1857
voor.
4. Walraven Francken.
5. Waarschijnlijk is Sytse Hoekstra bedoeld, die in 1857 professor aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam was.
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Brief no. 108 Aan G.J. de Clercq
Datum: 16 oktober 1856
UBA

Beste Gideon, ik had gisteren morgen nog al vrij wel het land dat ik U mijne komst af moest
telegrafeeren - te meer omdat ik U de beloofde ‘Herinnering’1. aan zooveel mijn vriend, wat U - laat
mij zeggen, wat ons in de jongste dagen trof, had willen brengen, zelf brengen. Toch is het maar goed,
dat ik niet gekomen ben - want ik voelde mij lang niet lekker. Ik heb nu eenmaal een onrustig
zenuwgestel - en voorts is alle jaren het kille najaar griezelig. Eerst gisteren avond ben ik warm
geworden - niettegenstaande ik schier den gantschen dag maar geloopen heb, omdat mijn geëchauffeerd
hoofd het op mijn kamer niet houden kon. Daarbij - om aan dezen toestand van mijn geëerd lichaam,
al het poëtische nog te ontnemen - heb ik een puist in mijn nek, die maakt dat ik mij niet wenden kan.
Pliezierig hé? - Van morgen voel ik mij beter - doch mijn hoofd is nog niet in orde. t'Is koû. Ik zal
blij wezen, als wij een 14 dagen verder zijn want het leven schudt mij op 't oogenblik te veel door
elkander - zegge ik U dit maar alleen - 26 October heb ik Bediening2. en intusschen zitten wij in
verhuisdruktes3.. Voel ik mij nu weer fiksch en kan ik een middag nog uitbreken, wat spoedig, dan
kome ik U liefst zelf geven wat mijn hart voor U - al de vorige week - geschreven heeft. Anders moet
ik het U toezenden. Die trein van 4 uur gaat wel degelijk nog. Bij ons is Goddank anders, alles wel.
Anny koomt weêr aan. Van daag gaat trouwe Goosjen4. heen - arm Moedertjen zal t'eenzaam hebben.
God zij met haar en met U. De hartelijkste groete van mijn Jetjen. Gij weet hoe ik ben,
Uw P.
Donderdagm. 10 u.
- Daar even ontfang ik Uw briefjen.
dank voor uw trouwe en lief
bericht omtrent het ‘haasjen’

Eindnoten:
1. Gedicht naar aanleiding van het huwelijk van G.J. de Clercq en Anna Kleinmann.
2. Bediening van het Avondmaal.
3. Verhuizing van Spoorcingel naar ‘Oude Delft bij Haagpoort’. Oude Delft werd ook wel aangeduid met Noordeinde.
Vgl. gedicht Het oude Huis (1857) in Complete Gedichten 1912, 177-9.
4. Margaretha de Clercq-Gildemeester. Zie gedicht Kinderloos (1854) in Complete Gedichten 1912, 151-2.
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Brief no. 109 Aan de Heer en Mevrouw de Clercq-Kleinmann
Datum: 23 oktober 1856
UBA

Liefste Vrienden,
Ik heb bitter het land, dat ik niet bij U komen kan - Nu te méer, daar ik weet dat Gij zóo naar mij
verlangt. t'Is dan wederkeerig. Verleden week, tot dezen Maandag toe, voelde ik mij onaangenaam
en koortsig. Dingsdag was ik beter - maar toen is ook de groote drukte, zoo van geestelijken als
materieelen aart, met nieuw geweld begonnen.
Hart en Hoofd blijven goed in orde, maar ik soes toch een beetjen. Dina is nu bij ons. Zij ook
verlangt U beiden te zien. Wij komen D.V. stellig aanst. week, hoe eer, hoe liever, een achtermiddagjen
na tot half vier verhuisd te hebben. Mijn boeken en platen zijn reeds òver. Alles is wèl bij ons. Gij
blijft dat ook zeggen, niet waar? schoon nog in wat anderen zin. De Mijnen groeten U. Weet dat
niemand meer aan U kan denken dan Uw zeer Liefh.
P.
Donderdag avond 23 Oct.
vliegend.
P.S. Verleden Vrijdag 17 Oct. heb ik voor 't laatst Tollens1. bezocht, die stervende was, reeds toen.
Het was een zeer aandoenlijk bezoek.
Adres: Weledelen Heere G.J. de Clercq
adres: van Oordt en de Clercq
Wijnstraat
Rotterdam

Eindnoten:
1. H. Tollens stierf op 25 oktober 1856.

Brief no. 110 Aan G.J. de Clercq
Datum: [na 29 october] 1856
UBA

Maandagmiddag
Mijn beste Gideon,
'k vond het niets pleizierig dat het Ul. minder goed schikte, om die Maandag-
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sche krans van lieve Anna, mij en Dina, Dina en mij heden te hebben. Ik had er nu mijn hoofd en
mijn hart zóo op gezet. Morgen, Dingsdag, kan ik met geen mogelijkheid. 'k Heb dan katechisatie
'sm 11-12, 'smid. 1-13. s'av. 7-10. Die kunnen niet alle verschikt worden dat gevoelt gij.
Nu koom ik D.V. Woensdag - Maar alleén, want onze Dina moet naar Leiden, om Tante Kee's
Verjaardag en dan naar Amst. terug. Wij zijn thans delicieus comfortable ‘geëtabliseerd’ en betreuren
ons oude lieve Huis in geenen deele, dat toch nog al iets zegt. t'Is een veilig gevoel, dat die verhuisboêl
achter den rug is. Wij zijn alle wat verkouên en ‘ziekeneurig’ geweest - doch overigens gaat alles wel
naar lichaam en geest ...
Ik zou U méer ten andwoord schrijven indien ik niet uit moest - en Woensdag ons, hopen wij
gelegenheid zal geven veel te praten. Zoo gij niets naders hoort koom ik tegen t' eten per trein van 4
uur hier. Groeten van hier. Vele gedachtes voor Uw Anna.
Weet mij
Geheel Uw P
vliegend.
Van Lina1. wist ik - maar van Tijs2. niet.
Begeerig meer te horen.
Adres: Weledelen Heere Gideon de Clercq.
Hoogstraat over de Walsche kerk
Rotterdam.

Eindnoten:
1. Waarschijnlijk Paulina Pierson-Gildemeester.
2. Matthijs de Clercq.

Brief no. 111 Aan L.J.A. Tollens1.
Datum: 30 oktober 1856
KBG

Delft 30 October 1856.
Zeer geachte Heer en Vriend,
Dingsdag-middag ontfing ik Uw briefjen nog juist vroeg genoeg om de vigilante, die mij naar Rijswijk
brengen zou, te kunnen afzeggen. Ik dank U zeer voor Uwe oplettendheid - maar ach, het speet mij
geducht, dat het juist zoo trof. Gisteren, Woensdag, was de gróote verhuisdag. Ik heb nog al wat ik
kón, gedaan, om even naar U toe te vliegen - maar de zaken liepen tegen en het was zeven uur, eer
wij iets te eten kregen. Nu schrijf ik U vliegend een woord, te midden van boeken en papieren, die
ik bezig ben te schikken. Mijn lust is groot om ter Gedachtenis Uws Vaders eenige van mijn
herinneringen op te teekenen2.. Ik onderschrap het woordje mijn - want zoo ik dit plan vervulle, zal
mijn bijdrage tot de kennis van den edelen Dichter, niets hebben van een biografie. Een en ander
intiem en onvergetelijk gesprek - dat ik in het koepeltjen - en op den Haagschen weg met Uw Vader
heb gehad, zou er mij de stoffe
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toe geven. Voor mij-zelf hield ik daar aanteekening van - gelijk ik meer gewoon ben. Eer ik mij nu
tot de bewerking zette had ik daar gaarne eens met U over gesproken - en daarom vielen mij Uw beide
steenen te zwaarder op het hart.
Nu daaróver te schrijven - dat gaat niet, want ik zou te láng worden en heb waarlijk geen tijd; - - de Zondag nadert reeds weêr, en nu ik zoo gantsch gezond ben, Goddank, preêk ik ook ‘gantsch’
trouw. Doch Gij zult wel nader iets van mij hooren en licht zien wij elkander eens te Leiden. Het
heeft mij leed gedaan, dat de Begrafenis plechtigheid juist op een Zaturdag plaats vond: met mijn
hart ben ik daarbij tegenwoordig geweest ...
Vergeef mijn haastig gekrabbel. Ik kan niet meer en niet beter. Aanst. week denk ik toch Uwe
Zusters een bezoek te gaan brengen. Vaarwel en geloof mij met oprechte hoogachting, Uw zeer toegen.
dw. dr. en Vr.
P.A. de Génestet

Eindnoten:
1. Zoon van Hendrik Tollens Czn.
2. Tot nu toe heb ik geen enkel spoor gevonden van een bespreking van Tollens; de door De Genestet aangeduide notities
zijn mij niet bekend. Ook Huygens geeft in zijn uitvoerige biografie geen aanwijzingen.

Brief no. 112 Aan Henriette Brouwer Starck
Datum: [poststempel 30 oktober] 1856
GAD

Lieve Henriette!
In naam van mijn bezige echtgenoote, moet ik U verzoeken, haar zoo spoedig mogelijk, per trein
maar, te willen zenden, stalen van neteldoek aan het stuk voor gordijnen. Ik ben blij dat het er staat,
want ik kon het onmogelijk lang onthouden, daar ik niet gewoon ben diergelijke dingen te schrijven.
Wij zijn over en hebben reeds in huis gerust - maar er is nog veel te doen [beschadigde plaats], dat
begrijpt Gij. E heeft mij Maandag terdeege geholpen en ik dank aan hem, dat mijn studeerkamer reeds
zoo goed als in orde is. 'k Zal een standbeeld voor hem laten zetten in den tuin. Wanneer Gij, bij tijd
en wijle, eens verhuist zult gij een perfekte hulpe aan hem hebben. Wij zijn alle heel wel en groeten
U, met de Uwen.
Koomt gij eens gaauw, per schuitjen?
Uw hartelijk liefh.
P.
Delft
Donderdag morgen
ons adres is tegenwoordig: Oude Delft bij de Haagpoort
Adres: Mejonkvrouwe Henriette Starck
Amsterdamsche Veerkade
's Gravenhage
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Brief no. 113 Aan G.J. de Clercq
Datum: (poststempel 7 november 1856)
UBA

Beste Vrienden,
Nadat ik sedert Woensdag, op Stuarts bericht smachtende naar tijding van U had gewacht werden wij
van middag verrast, eindelijk door Uw telegraaf. Maar nu is de zaak nog niet gezond. Want wij hebben
nog geen gelegenheid om U te logeeren. Kamer en bed zijn niet in orde. 'k Heb volstrekt geen tijd U
te zeggen hoe dat in elkaêr zit. Wilt gij nu Zondag komen, of een dag - wij ontfangen U met open
armen. Maar kunt gij en wilt gij aanst. week komen logeeren, nog beter en nog liever. Dan is alles in
orde. In dit laatste geval, zegge, wanneer Gij dezen Zondag niet koomt, doe ik mijn best met Dina
Maandag bij U te komen. Andwoord per omgaande even een regeltjen. Wij hebben schrikkelijk in
de drukte gezeten en ik wist niet, dat het zoo'n boêl was: Het leven heeft ons weer veel te lang van
elkander gescheiden. Wij allen hier groeten U. Dag Anna, dag Gideon!
Uw hartelijk liefh.
P.
Vrijdag av. 7 uur.
Adres:
Mr. G.J. de Clercq
adres van Oordt en de Clercq
Wijnstraat
Rotterdam

Brief no. 114 Aan A. da Costa
Datum: 15 november 1856
UBA

Delft 15 Nov. 56
Oude Vriend,
Gij zult mij Maandag aan den trein vinden, hope ik, om U af te halen. Uw briefjen heeft mij zeer
aangenaam verrast. Gij zijt in alle opzichten welkom. Groet Uw zeer geachten Vader - en de Uwen
- hartelijk van mij. 't Heeft mij gloeiend gespeten dat het B'sfeest1. viel op een Zaturdag - doch alléen
om het middag uurtjen. Ik verlang eens met U te praten, rustig.
Met een handdruk, de Uwe
P.A. de G.

Eindnoten:
1. Feest georganiseerd door de Amsterdamsche Rederijkerskamer, ter herdenking van de 100ste geboortedag van W.
Bilderdijk.
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Brief no. 115 Aan G.J. de Clercq
Datum: 12 januari 1857
UBA

Delft 12 January 1857
Beste Gideon,
't Wordt hoog tijd dat wij elkanders aangezichten in dit dal1. weder eens zien. Mijn voornemen is
Donderdag naar Rotterdam te stoomen per trein van 11 en allereerst bij U koffij te gaan drinken. Maar
ik heb beloofd, de eerste maal, dat ik weer in genoemde stad den voet zette, bij Hubrecht te zullen
komen eten. Nu echter weet ik niet of hij mij in deze omstandigheden - Mevrouw moet immers
eerstdaags bevallen? - daár wel kunnen hebben. En dus verzoek ik U, dat Gij mijn plan met mijn
bezwaar tegelijk aan onzen Vriend meldt. Zegt hij dan bijv. ‘Wel neen - er is volstrekt geen reden,
waarom wij hem niet zouden ontfangen!’ - vraag dan ‘belet’ voor mij. Anders blijve ik in Uw armen
- ik meen, aan Uw dierbaren en eenvoudigen disch.
Ik heb hier op geen andwoord noodig. Gij zegt mij Donderdag slechts: Je eet daár. of Je eet hier.
en - ik eet.
Vrouw en kindertjens maken het Godzij dank, perfekt. Ik ben fiksch naar lijf en ziel en bouw met
grooten zegen mijn gemeente op. Nu Zondag heb ik 20 maal achteréén gepreekt - dat is te zeggen,
niet 20 maal achtereen dézen Zondag, maar twintig Zondagen achtereén.
Ik heb U nog al t'een en ander te vertellen - maar heb geen lust meer te schrijven. Ontfang groeten
van de Mijnen. Groet Uw lieve Anna en weet mij
Geheel Uw
P.
P.S. Merk op dat dit briefjen is zonder ..., post-scriptum - 't welk gij zegt dat altijd het kenmerkende
is van mijn episteltjens - of zegt Aad het?

Eindnoten:
1. Toespeling op bijvoorbeeld Psalm 23:4 ‘al ging ik ook door een dal der schaduwen des doods ...’

Brief no. 116 Aan A.C. Kruseman
Datum: 15 januari 1857
UBL

Waarde Vriend,
Ziedaar nu reeds 't beloofde. De proef zal ik wel eenige dagen houden misschien, om alle dingen wel
te kunnen overleggen. Ook wil ik ze, na mijn korrektie nog eens aan Huet zenden.
Verzoeke al de ij's op het einde van een woord te drukken met y. bijv. hy. Wilt ge of eén proef tot
mijn dispositie laten of de kopij terug bezorgen s.v.p. Met vriendelijke groeten,
hoogachtend, Uw
P.A. de G.
Delft 15 Jan. 57
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Brief no. 117 Aan G.J. de Clercq
Datum: 17 februari 1857
UBL

D. Dingsdag morgen 17 febr.
57.
Beste Gied! als mijn geachte Tante1. U noemt.
ik heb verleden week zoo weinig aan U beidjens gehad - dat ik morgen, Woensdag, per trein van
vier uur, eten koom. Want aanst. week - in 't begin ga ik naar Amstelstad, met mijn gezin - en vóor
dien tijd wilde ik U nog eens bezoeken, volgens mijn belofte. Gij schrijft mij dus niet af, want anders
zou ik U in lange niet kunnen zien. Niet dat er nu zooveel aan je te zien is - maar men houdt nu eens
van elkaêr. Adio.
Uw P. -

Eindnoten:
1. Mevrouw A. Kruseman-de Vries.

Brief no. 118 Aan de Heer en Mevrouw De Clercq-Kleinmann
Datum: 28 februari 1857
UBA

Amsterdam, 28 febr. 57
Lieve beste Vrienden,
niet veel kan ik - maar toch een woord wil ik U schrijven om U te zeggen hoe wij op dezen dag aan
U denken, met vele gedachten. Ook zonder brief zoudt Gij dat wel weten, maar t'is mij toch goed het
uit te spreken. Deze dag had voor U kunnen zijn een der liefste feestdagen1., die er zijn in het
menschenleven. Onze God heeft dat anders gewild. Gelukkig dat wij over het menschenleven niet al
te geborneerd denken ... Mijn Mia is sinds wij hier zijn, Donderdagmiddag, gantsch niet fiksch
geweest, ten gevolge van vermoeienis en gevatte koû. Indien mogelijk, heb ik bij haar bedjen gezeten,
nog meer dan anders gevoeld, al wat Gij mist. Zij is nu op haar moeders Verjaardag2. gelukkig veel
beter en mag opstaan. Wij hopen dat zij de koorts niet terug zal krijgen. Ik ben altijd heel melankoliek
als dat kind wat scheelt, want dan is zij zóó dubbel aandoenlijk en lief en daar kan ik niet tegen. - Met
onze Claudine3. gaat het langzaam, maar zeer langzaam vooruit. Zij heeft schrikkelijk geleden. Daar
mag nog niemand bij haar komen. Ach, wat maken die kindertjens als zij komen ... of - gaan - toch
een ontroerende beweging om zich heen!
Wij vieren Jetjens feestdag stil omdat het morgen toch Zondag en groote familiedag is. Ik heb dus
ook met Aad en Goos besproken dat wij hen liever een andere maal vragen, daar wij, zoo wij hen
noodigen, ook de heele familie moesten hebben. -
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Van middag vijf uur, het feestuurtjen van verleden jaar, zullen we bij U zijn in den geest. Ontfang
veler deelnemende groeten - van mijn jarige bovenal. De Heer zij met U en trooste U naar onze
gebeden.
Uw hartelijk liefh.
P.A.d.G.
Adres: Weledelen Heere G.J. de Clercq
van Oordt en de Clercq
Wijnstraat
Rotterdam

Eindnoten:
1. Waarschijnlijk de verjaardag van het eerste kind, Adolphe.
2. De verjaardag van De Genestet's echtgenote (28 februari) werd blijkbaar bij haar moeder te Amsterdam gevierd.
3. Claudine Bienfait-von Eynern.

Brief no. 119 Aan C.P. Tiele
Datum: 9 maart 1857
UBL

Lieve Vriend,
Toen wij elkander het laatst te Rotterdam zagen, hebt ge mij gezegd, dat indien het noodig was, ik
nog maar eens bij U aankloppen moest, om U den 12 den Maart Uwen vrijbeurt te ontrooven. Het is
thans noodig. Sinds negen dagen ben ik hier. Dat zijn dagen van droefheid en rouwe geweest. Een
zware slag heeft onze familie getroffen, door het heengaan eener lieve Zuster1., die wij allen om 't
zeerst beminden; ik niet het minst. Mijn plan was geweest aanst. Zondag naar Delft te gaan om te
preêken. Maar ik heb thans hier ook zorgen en plichten te vervullen. Mijn plaats is bij mijn armen
Broeder2., die eene vrouw beweent, gelijk er niet vele zijn - en nu zóo alleen staat, met twee wiege
kinderen3. - de Moeder stierf in 't kraambed. Hij is bijzonder aan mij gehecht en ik wil hem dezer
dagen, zooveel mogelijk, geven wat ik te geven heb. Daarom: wilt en kunt Gij aanst. Zondag des
morgens 10 uur voor mij optreden? Indien Gij kunt, zult gij 't wel doen, dat wete ik. Groet de Uwe
van mij. Andwoord mij spoedig, adres, bij Mevrouw Bienfait, Keizersgracht te Amsterdam. Als ik
weer te Delft ben, ziet Ge mij, welhaast hope ik eens bij U. Geloof mij, oprecht en van harte, Uw
liefh. br.
P.A. de Genestet

Eindnoten:
1. Claudine Bienfait-von Eynern stierf 4 maart.
2. Antoine Adelaide Bienfait.
3. Louis Pierre, geboren 30 september 1855 en Claude, geboren 21 februari 1857.
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Brief no. 120 Aan G.J. de Clercq
Datum: 25 maart 1857
UBA

Delft 25 Maart 57.
Beste Gideon,
Gij zult het wel vreemd gevonden hebben - dat ik U nog niet andwoordde. Maar ik had het nu, in
waarheid, onbegrijpelijk druk - daar ik Zondag gepreêkt en gisteren avond tot groote stichting mijner
medemenschen over Kinderpoezij1. heb gelezen - een speech, die ge ook nog wel eens hooren zult
hope ik te Rotterdam2.. Daar ik, als gewoonlijk, alles op het laatst had laten aankomen was ik eerst
een uur tevoren met mijn historie klaar en kon er geen minuut uitbreken om U te schrijven. Ik hope,
met Jeanne, Donderdag (twee uur van hier, te komen). Ik kom voor U en voor Anna; hoe minder
omslag en hoe minder menschen dat ik zie hoe liever.
't Gaat bij ons goddank wel. Ik ben met groote liefde en sterk verlangen.
Yours P.

Eindnoten:
1. Over Kinderpoëzie - Eene voorlezing. Uitgave C.P. Tiele 1869, II, p. 307-358. Bespreking van de kindergedichten van
Hieronymus van Alphen. Het eerst verschenen in Nederland 1858, p. 239.
2. Voorgedragen in de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen te Rotterdam.

Brief no. 121 Aan G.J. de Clercq
Datum: 7 april 1857
UBA

Delft 7 April 1857
Beste Vriend,
Ik kan niet bij U komen, morgen. Hoe mij dit aan 't hart gaat zal ik U wel niet behoeven te zeggen.
Had ik gisteren avond niet moeten preeken in den Bidstond voor de Heidenen1., dan zou ik het
Woensdag-middagjen er nog wel hebben kunnen uitbreken. Nú is t'onmogelijk. Ik heb er geducht het
land over. Er koomt nog bij dat de oude Heer Cohen Stuart2. eindelijk dezen nacht half twaalf overleden
is. Dientengevolge ben ik dezen morgen en middag ook weer verhinderd geweest iets uit te voeren.
- Gij ontfangt dus mijn handdruk, voorlopig, slechts in den geest. Dus ook die van mijn lief Jetjen God doe U en Uwe Anna, naar onze gebeden ... een beetjen minder zou t' zelfs ook wèl gaan. Als ik
Zondag-avond te Rotterdam3. mocht komen - dat wel waarschijnlijk is - hebt Gij immers wel een bed,
lampetkan, enz. voor mij ter beschikking? De Preêken dringen mij te eindigen. Ik ben met een
melankoliek en liefhebbend hart
Uw P.
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Adres:
Weledelen Heere G.J. de Clercq
adres van Oordt en de Clercq
Wijnstraat
Rotterdam.

Eindnoten:
1. Donderdag, 6 april 1857, bidstond voor de heidenen (GAD, zie nagelaten preken).
2. L. Cohen Stuart, lid van de Kerkeraad te Delft en vader van M. Cohen Stuart, predikant.
3. Waarschijnlijk moest De Genestet te Rotterdam een spreekbeurt vervullen.

Brief no. 122 Aan G.J. de Clercq
Datum: 20 april 1857
UBA

Delft 20 April 57
Beste Gideon, dank voor Uw episteltjen. Ik heb gisteren en Zaturdag en Vrijdagavond in mijn bed
doorgebracht, ziek, ten gevolge van gevatte koû, etc. rheumatiek, beroerd. Nu ben ik weêr op, doch
nog niet weêr beter en zal ettelijke dagen mijn kamer moeten houden, dat bar is en hard, met dit
heerlijke weer. Ziedaar mijn reden, waarom ik gisteren niet gekomen ben, dat anders stellig zou
geschied zijn en reeds afgesproken was. 't Verheugt mij dat het er doór is, met onzen Lard en biddend
hope ik dat de lotswisseling hem en ons ten zegen moge wezen!1. Gij zult het nu druk hebben, daar
toch van Oordt reeds beddelijk getrouwd is en zeker een reisjen doet - t'is te hopen dat hij niet weer
iets aan zijn been krijgt, zoo als op een vroeger reisjen - anders zou ik zeggen, koom heden Uw zieken
vriend opzoeken, die van de week zeker nog niet naar Rotterdam mag stoomen! Van Hubrecht ontfing
ik Vrijdagmorgen een hartelijk bezoek. Hij profeteerde mij reeds dat ik Zondag niet zou kunnen
preêken - zoo verkouên was ik - maar ik dacht niet dat het zoo'n vaart zou loopen. Eerst s'avonds
kreeg ik koorts en pijn door al mijn jonge leden. Ziet gij hem - Zoo groet hem van mij.
Ik eindig, niet omdat ik het nú zoo druk heb; want mijn voornaamste bezigheid dezer dagen is mijn
neus te snuiten; wat is de mensch! - Maar omdat ik U voorlopig niets meer te zeggen heb, dan dat ik
zeer begeerig ben iets naders te vernemen omtrent Lard etc. - en dat ik U en Uwe Anna, liefheb en
groete, met vele groeten.
Truly Yours
P.A. de G.
Adres:
Weledelen Heere G.J. de Clercq
adres van Oordt en de Clercq
Wijnstraat
Rotterdam

Eindnoten:
1. Allard Pierson, predikant te Leuven, had een beroep naar Rotterdam gekregen.
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Brief no. 123 Aan H.J. Koenen1.
Datum: 22 april 1857
UBA

Delft 22 April 57.
Weledelgestrenge Heer,
Vele bezigheden in de Paaschweek en vervolgens een ongesteldheid van eenige dagen hebben mij
verhinderd tot heden toe te andwoorden op Uw vriendelijk en belangstellend, hoewel dan ook berispend,
schrijven.
Schoon ik ook thans waarlijk geen tijd heb, van mijn ideeën omtrent van Alphen's2. kinder poëzie
voor U in 't breede te ontwikkelen en te verdedigen, wil ik evenwel niet langer uitstellen U te danken
voor Uw goede wenken en opmerkingen, met zooveel heuschheid meêgedeeld, uit vreeze dat Gij
mijn zwijgen mocht toeschrijven aan gevoelens, die verre van mij zijn.
Toch kan ik niet nalaten hier bij te voegen, dat ik v.A.'s gedichtjens, niet, altans niet in de eerste
plaats, heb veroordeeld op een en andere grond, door U ondersteld; en voorts dat ik - schoon ja het
onkinderlijke, het ondichterlijke, enz. in vele dier vaersjens door mij werd ten toon gesteld - dat ik
evenwel, met wijziging van vroeger lichtzinnig oordeel, ook het vele uitnemende, eenige, heerlijke
in 't beroemde Bundeltjen heb erkend en aangewezen.
De slotsom van mijn beschouwing was: Eerst van Alphen, niet door een onbepaalde voorliefde,
als of er geen Kinderdichter ware, buiten hem, maar door met smaak en oordeel een goede keuze uit
de bekende vaersjens te doen. Doch waardeert toch ook vooral het voortreffelijke door Goeverneur3.
en Heije4. in dat moeilijk genre van Kinderpoëzie ons geschonken. Wederom met oordeel des
onderscheids doet een keuze, want ook bij hen is het voortreffelijke, maar zeldzaam: het genre eischt
zoo veel. Dus, uit het een en ander, moet Gij voor Uw kinderen een bundeltjen poëzie saam stellen,
naar hun hart en voor hun hart. Met herhaalden dank voor Uw heusche letteren en met bijzondere
hoogachting heb ik de eer mij te noemen,
Weledelgestrenge Heer,
Uw dw Dr
P.A. de Genestet.

Eindnoten:
1. Mr Hendrik Jacob Koenen.
2. H. van Alphen. Koenen noemt hem met betrekking tot zijn studententijd ‘Een kind des Satans’ (zie Knuvelder III, 68).
Van Alphen is bekend geworden door Kleine Gedigten voor Kinderen (1778, twee bundeltjes; 1782, het derde).
De Genestet had in zijn voordracht ‘Over Kinderpoëzie’ (1857) de geest in deze gedichten gehekeld. Koenen,
geestverwant van Alphen, had De Genestet daarover geschreven.
3. Joh. J.A. Goeverneur (1809-89) schreef kinderversjes in Fabelboek (1837). Zie Knuvelder, III, 298-9.
4. Jan Pieter Heije (1809-76). Kinderliederen deel I, 1844; deel II, 1847.
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Brief no. 124 Aan G.J. de Clercq
Datum: 25 april 1857
UBA

25 April 57
Aan G.J. de Clercq
In den trant van Bellamy1..
o hoe lieflijk was die boodschap,
o, hoe welkoom, hoe gezegend,
Dat Gij, trouwe vriend in 't leven,
Met uw jong, bekoorlijk vrouwtjen,
Dat gij 't vrome plan gevat hebt
Om den kranke te bezoeken,
Die in Delfts aloude wallen,
Doorbracht, droeve, koude dagen,
Maar nu weêr een weinig opluikt
Als het bloempjen in de zonne ...
o, hoe lieflijk was die boodschap!
Liefst zag ik per Salamander2.
die ten vier uur Delftwaarts heenvliegt,
U ook in onze armen vliegen
Met uw jong, bekoorlijk vrouwtjen.
Jetjen bloosde van genoegen,
Op het lezen van Uw briefjen!
Vast zal zij den disch wel cieren
Met gastvrijheid's goede gaven,
Eerste groenten, goed voor kranken
Ook wel lekker, voor gezonden!
Daar is nu volstrekt geen reden,
om niet eeuwig door te seuren
In dees Bellamische versmaat
Tot aan 's warelds jongste stonde!
Maar ge mocht er wee van worden
Om Uw maag en om Uw harte,
Dús zal ik den stroom bedwingen:
Want ik smacht van blij verlangen,
U in welstand hier te aanschouwen,
Met Uw jong, bekoorlijk vrouwtjen,
Met Uw dwaasheid en Uw liefde,
Om mij kranke wat te troosten.

Adio!
Uw liefh.
P.
D. 25 April 57
Zaturdag-middag

Eindnoten:
1. Jacobus Bellamy (1757-1786), Nederlands dichter. Zie J.A. Nijland: Leven en Werken van Jacobus Bellamy. Leiden
1917. Een gedicht gewijd aan Bellamy bevindt zich in de verzameling van A. Gildemeester (ongepubl.).
2. Volgens Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (1961) is een salamander een gift en vlammen spuwend
ondier. Vandaar de vergelijking met locomotief.
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Brief no. 125 Aan S.J. van den Bergh
Datum: 8 juli 1857
KBG

Waarde Vriend,
Mor niet, knor niet, por niet, klaag niet, vraag niet, jaag niet, - het Vaers1. zult Gij hebben, zoodra ik
buiten wat adem kan halen! Maar zoolang ik hier ben, kan ik er niets aan doen en heb vruchteloos
getracht mijn gelofte getrouw te wezen. Ik heb het te druk gehad met preêken en herderlijk werk, niet
van de aangenaamste soort.
26 July preêk ik in 't Haagje: ik zal alles doen, om U dan het Haantjen meê te brengen van
Bloemendaal. Als gij een mooije kleinigheid voor mijn Christ. Volksalm. hebt - zult ge mij pleizier doen - maar
‘ik vraag niet en plaag niet’. Voor een almoes - ben ik heusch te rijk. Pedante Redakteur, die ik ben,
vindt ge niet? Maar dit verhindert niet, dat ge mij toch ook wel zult geloven
Uw liefh.
P.A. de G.
Delft
8 July 57
P.S. dit lettertjen is ‘pour acquit de conscience’ - Zij knaagde!

Eindnoten:
1. Bedoeld is een gedicht voor het jaarboekje Aurora 1858, 184-7, namelijk ‘Morgen in de duinen’ in Complete Gedichten
1912, 179-81.

Brief no. 126 Aan S.J. van den Bergh
Datum: [? 1857]
UBA

Beste Van den Bergh,
De ‘Zangstertjens’1. komen langzaam aan wêer thuis, en wij raken op dreef. Ik denk aanst. week,
ontfangt ge van mij een lied dat U pleizier zal doen: Op de duinen van Bloemendaal2..
Indien ik niet geleefd had en nog leefde in allerlei zorgen en droefheid in mijn gemeente zoudt gij
het al gehad hebben. Maar we hebben ons deel. Wilt gij er eenigszins op rekenen met de verdeeling
van Uw kopij - denk dan maar dat
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het eens zoo veel plaats zal beslaan als dit stukjen. Voorts heb ik nog een paar goede gedachtetjens.
Geloof mij van gantscher harte de Uwe
P.A. de G.
Maandag
morgen.
In koeplet 5. heb ik twee varianten gemaakt, waarde, kies Gij wat het beste is s.v.p.

Eindnoten:
1. Medewerksters aan Aurora?
2. Het gedicht ‘Morgen bij de duinen’ (Compl. Ged. 1912, 179-81) draagt het jaartal 1857. Vandaar de datering van deze
brief.

Brief no. 127 Aan G.J. de Clercq
Datum: [zonder datum] 1857 (zomer)*
UBA

Beste Gideon,
Uw schrijven heeft ons uitermate verheugd en daar ik niet weet of ik van de week nog gelegenheid
zal kunnen vinden tot U te komen ... ik zal mijn best doen - zoo andwoord ik U maar voorlopig. Wij
zullen U en lieve Anna met open armen ontfangen. De buitenlucht, die wij hier genieten van 's morgens
vroeg tot s'avonds laat zal haar zeker goed zijn en versterken. We hebben nog al niet zoo heel erg van
de warmte geleden, maar Zondag was het toch bar. Ik heb alle reisplannetjens voorlopig op zij gezet,
om de zeer eenvoudige reden, dat ik geen money heb van 't jaar. Er moeten nog ettelijke rekeningen
betaald en ons huishouden kost al meer en meer. 't Gaat mij wel aan 't hart - doch ik houde mijne ziel
als een gespeend kind in mij1..
Ik heb de preêk van Réville met genot en stichting gelezen. Vooral het eerste gedeelte vind ik zeer
mooi. - Ze zijn hier weêr druk aan het doen van examens. 't Gaat beter als verleden jaar. Donderdag
loopt het gelukkig af. Vrouw en kinderen groeten U en de Uwe. Ik doe wat ik kan, om nog te komen herhaal ik tenslotte.
Maar 't zal spannen. Want morgen moet ik op Rijkswijk bij Joost v. Vollenh.2. dineeren met de
Rotterdamsche kollegaas en Donderdag is er examen, bij welks afloop ik moest assisteeren. Wij zullen
wel zien. Het leventjen sleept me weêr ongemakkelijk voort en - maar niet getobd! 't Ga U wel, onze
Anna steeds beter3. - en voorts tot den 7den - of vroeger!
Uw P.
Delft Dingsdagmorgen

Eindnoten:
* Zie noot 3. Hierdoor kunnen wij de brief dateren in 1857.
1. Naar Psalm 131-2 ‘mijne ziel is als een gespeend kind in mij’.
2. Joost van Vollenhoven.
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Brief no. 128 Aan Mevrouw Anna de Clercq-Kleinmann
Datum: 17 juli 1857
UBA

17 July 57.
Lieve Anna,
Het is wel in mijn harte geweest om den 18den July naar Rotterdam te komen, bij wijze van
verrassing, voor zoover men zich-zelf als een ‘verrassing’ beschouwen mag. Maar wij zijn pas hier,
het is warm; het is een heele reis van B. naar R.; zoo'n tochtjen heen en weer op één dag is nogal duf,
en men moet gewoonlijk juist weg, als 't pliezier begint, enz. daarom doe ik wat ik in den grond nog
vervelender vind dan sporen, nl. schrijven ... schrijven aan een jarige, die men veel liever de hand
had willen drukken. - Doch gij moet weten dat wij met vele gedachten en gebeden aan U denken op
dezen Uwen feestdag, met zijn weemoedige herinneringen, met zijn zoete en troostrijke vooruitzichten.
Daarom dit lettertjen! Hij, die met U geweest is in het vervlogen jaar, te midden van Uw groote
droefheid en kleinere zorgen - blijve met U, ook in het nieuw begonnen ‘Levensdeeltjen’ en bescherme
U en zegene U, en Zijne Liefde lache U toe, eerlang van een gezond blozend, stralend, mollig
kindergezichtjen! Uw ‘Echtvriend’ bloeie aan Uw zijde als een vrolijk Christen - altijd beter dan een
knorrig Christen - gezond van hart en hoofd en maag, een lieve man, een waardig Diaken, een
geldwinnende makelaar! En voorts - zoo nog Uw harte in stilte iets goeds verlangt - dat geve U de
Hemel.
Het verheugde ons al zoo spoedig van U te vernemen, dat Gij van Delft goed naar Rotterdam waart
gekomen en het snelle tochtjen van Maandag U geen kwaad had gedaan. De boeken en de parapluie
en de belangrijke lapjens lagen, toen Schotel kwam, reeds gereed om te worden terug gezonden. Wij
zijn hier Woensdag wèl gearriveerd en hadden nog al geen hinder van de hitte. Mijn Jetjen heeft zich
perfekt gehouden en de kinderen zijn fiksch. De twee knaapjens van Antoine zien er heerlijk uit.
Claude is allerliefst geworden. Het is aandoenlijk die kinderen hier te zien - en de lieve moeder niet,
dan in den geest alleen.
Zeg aan Gideon, dat wij ook hem hartelijk geluk wenschen met den verjaardag van zoo'n lief
vrouwtjen - en dat hij mij, terwijl ik buiten ben eens schrijven moet. Het zou heel aardig zijn als ge
nog eens buiten kwaamt, terwijl wij hier zijn. Groet Aad en Goos van mij - van ons. Geniet een
goeden, lieflijken Levensdag en nog vele alzóo: ontfang een kus van de vrouw - en een handdruk van
Uw liefh.
P.A. de G.
Bloemendaal
17/18 July 57
s'avonds-moê-vliegend.
P.S. van allen hier - vele groeten.
dat ‘komplimenten’ schrijven is saai.

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

108

Brief no. 129 Aan P.E.H. Bodel Bienfait
Datum: [poststempel 8 augustus 1857]
GAD

Beste E, Ik ben wel en hoop dus bepaald met U naar Middelburg te gaan. Schrijf gij maar om kamers.
Indien Ge mij niet vroeger ziet, zult Ge mij waarschijnlijk Maandag-avond, bij de aankomst van den
laatsten trein te Rotterdam vinden. Kijk dus goed: ik zal het ook doen. Want R. is er natuurlijk door,
Maar meér weet ik er ook niet van.
t'is vreeslijk warm geweest van de week: dat zult Ge ook wel weten. Ik zal er dus niet over uit
wijden.
Allen hier groeten U hartelijk. Wees vrolijk en flink en geloof mij
Truly Yours
P.A. de G.
Vrijdag-avond
Adres:
Weledelen Heere
P.E.H. Bodel Bienfait
Rapenburg, bij van Leeuwen.
te Leiden.

No. 129a* Aan Mr C.G. Hultman1.
Datum: 10 september 1857
UBL

‘Draagt ge uit ons huis misschien een lieve Erinring mede,
Naar 't verre, schoon land, in 't jonge en rijk gemoed? ...
Dan, Vriend, ziedaar mijn wensch en hartelijke afscheidsbede,
Bewaar ze lang en trouw, met weemoed doch met Vrede,
En straal zij op Uw weg soms lieflijk, rein en goed.

P.A. de Genestet.
Delft
10 Sept. 1857
ter neder geschreven in het album van Mr. C.G. Hultman -

Eindnoten:
* Aangezien dit geen brief is, maar een bijdrage in een afscheidsalbum, is niet doorgenummerd, maar aangegeven met
129a.
1. Carel Gerard Hultman, geboren te Semarang. Op 22 september 1852 als student ingeschreven te Leiden. Het gedicht
is waarschijnlijk bedoeld als afscheid na volbrachte juridische studie en het vertrek naar Nederlandsch Oost-Indië.
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Brief no. 130 Aan G.J. de Clerq
Datum: [poststempel 18 september 1857]
UBA

Donderdag-avond.
Beste Gédé ziehier een nader verslag van t'een en ander, dat mij verhinderde heden tot U te komen.
Mijn eerste plan was per trein van half vijf naar Rotterdam te gaan en Hubrecht een telegraafjen te
zenden, dat ik eten kwam. Want dezen middag had ik eenige noodige treurige bezoeken te brengen.
Maar op t'ontfangen van Uw turf, die ons verheugde, veranderde ik mijn plan, en dacht om eén uur
naar R. te stoomen, en wat vroeger van dáár terug, dan gewoonlijk. Daar staat op eens Zuster Dina
voor onze oogen, die per eersten trein van Bloemendaal arriveerde om nog een dagjen met ons te
zijn! Ik telegrafeer u daar op, wat ge weet. En dat is maar goed geweest ook. Want mijn Jetjen heeft
van daag weer dezelfde krampjens en krampen van vl. Dinsdag gehad - zoodat wij ons nog al agiteerden
en ik zeer blij was thuis te zijn. Nu is 't weêr wat beter - en wij willen hopen, dat het zoo blijft. Voor
alle sekuriteit is evenwel, alles in orde. Ik vrees thans, dat er van mijn spoedig kraambezoek1. ten
Uwent, niet veel komen zal - en Gij moet maar eens zoo gauw mogelijk hier verschijnen om U te
laten feliciteeren. Doet Lard Zondag zijn intreê? 't Zou mij toch vreeslijk spijten, als ik daar òok niet
bij kon tegenwoordig zijn. Maar als ik niet gerust kan gaan - blijf ik thuis.
Dat alles met de lieve Moeder en dochter wèl blijve gaan - zoo als nu. Kunt gij schrijf ons dan een
regeltjen nog - en anders koom zelf! Groet allen te R. van mij. en wees zelf ten hartelijkste gegroet
van
moê
Uw liefh. P.
Adres:
Weledelen Heere G.J. de Clercq.
adres van Oordt en de Clercq
Wolfshoek
Rotterdam

Eindnoten:
1. Marghérite Caroline de Clercq werd 15 september 1857 geboren.

Brief no. 131 Aan C.P. Tiele
Datum: 15 october 1857
UBL

Caro mio,
Ik begin met U meê te deelen dat mijn lieve vrouw verleden week 7 Oct. voorspoedig is bevallen van
een welaangenaam dochtertjen.1. We hebben nu een klaverblad. Gij scheent dat nog niet te weten.
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Nu over den Christelijken:
Verleden Maandag heb ik aan Uw Oom een vel vaerzen toegezonden.
1. de Schoenlapper van Alexandrië2., door P.A. de Genestet. 9 of 10 bladzijden.
2. Bijbelkritiek3. en ‘Geloof en kritiek’ door A.P.4. - 1 bladzijde.
3. Aan 't kinderziekbed5., gevoegd bij een plaatjen door P.A.d.G. - 1 bladz.
4. Wintervorst6. en een vaersjen van Rückert, door S.J.v.d.B. - 2 bladz. Mij dunkt dat het wèl is. Ik
heb nu nog een paar vaerzen van mij-zelf in petto, éen bij dat horrible plaatjen en nog een tweede.7.
van Heijst8. kunt gij nog wel eens dringend schrijven. Mondeling heb ik hem gevraagd. Rogge heeft
mij verklaard dat hij van 't jaar niet bij machte was iets te geven maar voor 't volgend jaar een
DOORWROCHT stuk beloofd.
Als Ina9. ook van U een uitnodiging ontfing - zou dat zeker heel beleefd zijn. Ik heb haar in 't begin
van 't jaar geschreven. Aan Huet richt ik een woordjen om haar te pressen. Ik vind dat onze Almanak er tot nu toe treffelijk uitziet. Laten wij thans het werk met een goed
einde ook bekronen.
Uw opstel over Channing10. is heel mooi.
Zou Mensinga ons vergeten? Hebt Gij niets van hem ontfangen? Als wij ten einde raad zijn - moeten
wij de handen maar in één slaan en elk een prozastukjen schrijven.
Zou van der Pot niets in portefeuille hebben?
Wees met de Uwe, gegroet met vele groeten van
Uw liefh.
P.A. de G.
D. 15 Oct.
P.S. Er staat tot nu toe niet een kreupele versregel in ons boekjen: ik begeer de Jonckers11. en de
Lauwersen12..

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dina Cornelia.
In Christ. Volksalm. 1858, 107-117; Compl. Ged. 1912, 218-23.
Auteur onbekend.
Allard Pierson.
In Christ. Volksalm. 1858, p. 52 onder de titel: ‘Waar het meest wordt geleden’.
Ibid., 136, gesigneerd B; gedateerd 1856, van S.J. van den Bergh.
Ibid., 134: ‘Moeders graf’.
B.G. de Vries van Heyst.
Anne Dorothee van der Tholl, echtgenote van Busken Huet, was medewerkster aan de Christ. Volksalm.
In Christ. Volksalm. 1858, 55-69: ‘Een Christenprofeet’. Men zie over Channing: J.J. Swiers (1857). Christelijk geloof
en leven. Wolters, Groningen. Uit het Frans vertaald.
11. Ds R.H. Graadt Jonckers.
12. E.F.D. Lauwers (1833-?), geboren te Brussel. Hij leverde bijdragen voor dagbladen. Zowel Jonckers als Lauwers waren
dichter. De Genestet doelt hier op dichters van hun kwaliteit.
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Brief no. 132 Aan G.J. de Clercq
Datum: 19 oktober 1857
UBA

Beste Gideon,
Dank voor Uw brief van Zaturdag. Gisteren avond ontfing ik van Dina deze tijding: ‘Suze liet mij
van morgen zeggen, dat de berichten van Gerrit eenigzins gunstiger luiden’ - Ach, het is wel dobbren
tusschen hope en vrees. Het gaat hier goed, bij mij aan huis namelijk. De koorts van mijn lief Jetjen
heeft zich niet herhaald. Zij is met onze jonge dochter heel wel, dank zij God! Met mijn zieke hier, Mevr. Arntzenius,1. gaat het treurig. Vrijdag en Zaturdag weêr, dacht ik wel,
dat ik voor 't laatst bij haar bed stond - maar zij leeft nog. Ik ben moê; ik ‘ramineer’ al de indrukken
van onze gesprekken, verl. week ... en zou u vele dingen nog te zeggen hebben. Misschien koom ik
Woensdag of Donderdag eens eten bij Lard, en zie u dan ook wel. 't verheugt mij in de ziel dat het
met Anna beter gaat. Laat zij zich versterken en stille houden.
Donderdag heb ik voor mijn doen een langen brief aan Aad geschreven - om het hart eens uit te
storten. Zal ik eens naar Amsterdam gaan? Er is zeer veel, dat mij trekt. Er is ook veel, dat mij
weêrhoudt. Maar mijn hart is dáar gedurig en gedurig. Nu eens door velen gedrukt, dan weder zich
verheffende in hope tot God!
Ik heb gisteren met groote opgewektheid en stichting gepreêkt over Filipp. I. 19-25.2. Die man wist
het toch maar. Mochten wij het ook zoo goed weten.
Groet de Uwen en ontfang een handdruk van
Uw
P.A. de G.
Maandag-morgen
19 Oct. 57

Eindnoten:
1. Hendrika Geertruida Arntzenius-Mulder (1816-57), echtgenote van Hendrik Arntzenius (1816-89), leraar aan de
Koninklijke Academie te Delft. Hun kinderen zijn in Nederlands Oost-Indië geboren.
2. Deze preek is bewaard in het GAD onder nr. 96.

Brief no. 133 Aan S.J. van den Bergh
Datum: 2 november 1857
KBG

Waarde Vriend,
Mag ik U Vrijdag andwoorden op Uw verzoek? Ik weet niet, wat ik doen kan, maar zal doen, wat ik
kan. Gij weet anders hoe het met mijn beloften gaat: ik betaal mijn schulden wel maar niet op dato.
Verl. week had ik plan eens een dag in 't Haagjen te komen - maar 't kon niet.
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Ik ben naar Amst. geweest om mijn Vriend de Clercq1. te begraven. Dat was een treurige plicht. Zoo t' andwoord tot Zaturdag wachten kon - dat ware nog beter. Met groeten en zegenbede
D. 2 Nov. 57.
Uw P.A. de G.
P.S. dank voor uw vaersjens2.: ik zal U een proefjen zenden. Adres: Weledelen Heere S.J. van den Bergh
Schoolstraat
's Hage

Eindnoten:
1. Gerrit de Clercq werd op 26 october 1857 begraven.
2. Bijdragen voor de Christ. Volksalm. van 1858.

Brief no. 134 Aan P. [S.] Bergsma1.
Datum: 23 november 1857
UBA

Beste vriend,
Uw prachtige cadeaux voor de kinderen zijn juist gearriveerd. 't Is veel te mooi - en regt lief van U.
Zij waren in verrukking. Met de volgende mail hope ik U nader te schrijven. Mevr. Heyting2. heeft
mijn brief al. t'Is op het lipjen. Met een hartelijken handdruk.
Truly Yours
P.A. de G.
23 Nov. s'avonds

Eindnoten:
1. Dit moet P.A. Bergsma zijn.
2. Dina Heyting-Rouffair, weduwe van A. Heyting; woonde met haar kinderen in Delft en onderhield betrekkingen met
Indië.

Brief no. 135 Aan J. van Vloten
Datum: 25 november 1857
ABD

Delft 25 Nov. 57
Waarde Vriend,
In lang hoorde ik niets van U en Gij niets van mij. Gij vergeet mij toch niet? Spoedig zal ik U eens
schrijven - nú koom ik eenvoudig met eén vraag, waarop ik gaarne per omgaande andwoord wilde
hebben. Ik ben druk bezig aan
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‘Paschier de Fijne’. Hij preêkt te ter Gouw op het ijs. de Scheepnen aldaar ‘zijn wel dordtsch1. voor
de leus, maar niet dordtsch van gemoed’ - en laten de Remonstranten vrij wat speelruimte. Kan ik nú
Duin Claez2. (toen ter tijd te Rotterdam) even naar ter Gouw laten komen - op 't gerucht dat Paschier
- dien hij te Soetermeer etc. - al zoo gejaagd en geplaagd heeft - daár onverhinderd aan 't preêken is,
publiek op t'ijs? Ik woû graag die type van Duin Claesz in 't gedicht hebben - maar kón de
Rotterdamsche Schout of Dijkgraaf zich bemoeien met de Goudsche zaken? Had hij 't recht Paschier
onder Gouda te komen vervolgen - daar de Goudsche machten te verdraagzaam waren! Mij dunkt
het kan wel, vooral wanneer men 't zoo voorstelt dat die Platvoet erg op Paschier was gebeten en druk
bezig rondom Rotterdam de remonstanten te vervolgen.
Ik ben - 't zal U goed doen dit te weten - ijverig aan het dichten. Mijn conscientie vergunt mij en
dringt mij met nieuwe kracht ‘de zoete gave der poeterije’ te beoefenen. Zie mijn Chr. Volksalmanak
eens in. Afdrukjens heb ik niet. Andwoord mij spoedig. Mijn vrouw en kindertjens zijn bloeiende.
Mocht het bij U ook zoo wezen.
Vele groeten.
Als Paschier àf is, zend ik U het vaers ter lezing en schrijf U meer.
Geloof mij, van harte
Uw liefh.
P.A. de Genestet.
vliegend.
Paschier, met nog twee, drie andere dichten moet dienen, van den winter ter voorlezing te Rotterdam
enz.3.
Zoudt ge mij ook kunnen opgeven het kostuum, waarin Paschier preêkte? dom! waarschijnlijk was
't zonder mantel of bef - maar hoe was de kleeding in dien tijd? En was de man blond of bruin?
Adres:
Hooggeleerden Heere,
Prof. J. van Vloten
te
Deventer.

Eindnoten:
1. Schepenen aan de zijde der Contra-Remonstranten.
2. Fel Contra-Remonstrant.
3. De Genestet heeft het voornemen een voordracht te houden te Rotterdam voor de Maatschappij voor Fraaije Kunsten
en Wetenschappen (deze voordracht is aanwezig in LMG onder no H-1).

Brief no. 136 Aan G.J. de Clercq
Datum: 25 november 1857
UBA

Beste Vriend,
vooreerst dank ik U voor Uw trouw en broederlijk schrijven op 21 Nov.1. en ten tweede wensch ik U
van harte geluk, met den Doop Uwer kleine dochter2.,
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waarbij ik Zondag-avond in den geest ben tegenwoordig geweest - ik had het wel anders gewild God biddende, dat Hij haar zegene en naar die ‘lieve Grootmoeder’3. doe gelijken, wier naam zij
draagt. Nomen fit omen - mag hier wel gezegd worden en iemand, die, als Gij, de eer heeft met zooveel
geleerden en letterkundigen te verkeeren mag ook wel weten wat dat Latijn beteekent.
Ik houd nog steeds mijn kamer, doch sterk zeer merkwaardig aan en draag mijn kruisjen met stilte
en blijmoedigheid. Te midden van zooveel zegen mag dat dan waarachtig ook wel. Vrouw en kinderen
zijn gantsch heerlijk en kleine Ina-Dina is bepaald een zeer aardige verschijning. Jetjen Starck - een
gezicht dat mij altijd goed doet - is nu bij ons en we leiden een recht gezellig leven. De Studeerkamer
is gewijd tot Avond-huiskamer, daar tegen half zeven het gantsche gezin heentrekt, om thee te drinken
en verder tot half twaalf verblijft, om te zorgen, dat de Man zich volstrekt niet ‘inspant’. Deze schikking
is getroffen onder eéne groote voorwaarde dat Jetjen mij, als ik wat zit te krabbelen, nooit of te nimmer
mag vragen: Wat doe je? of Maak je een vaersjen? of diergelijke. Het bevalt mij - ons - uitnemend
en ge moet eens komen kijken hoe knusjens en elegant en comfortable alles is ingericht. Ik nu speel
dan s'avonds tot een uur of acht, schaak - of kasteeltjen en voer de rest van den avond niets anders
uit dan - rijmen en dichten, met veel succes. Hoe zal het nu verder gaan? De Kerkeraad heeft mij
verzocht om de 14 dagen te preêken en aangeboden verder in de andere beurten te voorzien. Ik geloof
dat ik beproeven ga, hoe mij dit, met algeheele verandering van leefwijze, bevallen zal. Een moreele
band is goed voor mij. Van tijd tot tijd preêken - van eens in de 14 dagen zullen wij somtijds eéns in
de maand maken - is behoefte en genot voor mij - evenzeer als het geen behoefte voor mij is Zondag
aan Zondag; om reden dat ik den geliefden Toeh. niet altijd wat te zeggen heb - en ook, omdat het
mij afmoordt, naar ziel en lichaam. Maar tot een vast besluit ben ik nog niet gekomen. Zondag over
acht dagen, wenschte ik gaarne onze jongste te doopen. Mijn krachten zouden het mij wel vergunnen
thans, doch ik loop nog met een doek over 't hoofd naar beneden om te eten en dus is het zaak, dat
wij eerst nog wat wennen aan de lucht. Sinds verleden Vrijdag ben ik anders weêr begonnen te
katechiseren, dat ik graag doe. Ziedaar nu een heel relaas. Wij zullen elkaer nog wel eens spreken,
eer wij t'een en ander beslissen. Gij merkt genoeg dat mijn stemming niets ‘down’ is. Integendeel ik
ben vol moed en vertrouwen ‘onvermoeid’.
Van Hubrecht ontfing ik op mijn verjaardag een besten brief. Zeg hem voorlopig dat zijne
vriendschap mij een zoet genot bereidde en dat ik hem nader hope te andwoorden. - Vraag eens aan
Lard 1o of hij een Chr. Volks alm. present heeft gekregen, want, door mijn ongesteldheid verzuimde
ik v. Kampen te waarschuwen wie A.P. was.
2e of hij 27 Dec. zijne vrijbeurt heeft en dan voor mij zou kunnen preêken? Doch hij moet zijne
reiskosten later vergoeden.
Als ik weer losgelaten word koom ik natuurlijk eens spoedig te Rotterdam. Blijft Uw Moeder nog
een poosjen? Ik zou Haar zoo heel gaarne ontmoeten. Als ge eens een lettertjen schrijft meldt mij dan
nogmaals of zusjen Goos 14 of 17 Dec. jarig is; maar 't hoeft niet, ik kan het wel ‘nakijken’ valt mij
in.
Suze schreef ons dat zij verhuizen gaat. Ik dank er den Hemel voor, want met haar arme kinderen
zou ze op dat Lapinenburg van den winter het bar hebben. Van Adriaan hoorde ik in lange niets.
Katoen ‘stil’ lees ik in den koerant.
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Groet al de Uwen: uw lieve Moeder en vrouw en dochtertjen. Breng den Vrinden onze groeten. En
wees met Uw huis4., gezegend, door
Uw liefh.
P.A. de G.
Adres: Weledelen Heeren Gideon de Clercq
adres: Van Oord en de Clercq
Makelaar
Wolfshoek
Rotterdam.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Verjaardag van de dichter.
Marghérite Caroline.
Carolina Ch. de Clercq-Boissevain.
Waarschijnlijk te Hillegom; Stephen de Clercq heeft in 1855 grond gekocht aan de rand van de juist drooggemaakte
Haarlemmermeer. Zie de Clercq, 1906.

Brief no. 137 Aan J.C. Loman Jr1.
Datum: 7 december 1857
LMG

Amice,
Mijn conscientie dringt mij U nog eens te herinneren aan iets dat ik maanden geleden U verzocht en
met U afsprak. Het was dat Gij - ingeval ik dit jaar in gebreke bleef U mijn bijdrage voor Uw
‘Nederland’2. te zenden - mij eenvoudig als een geabonneerde op uw maandschrift zoudt beschouwen,
en niet als iemand, die een present Exemplaar verdient. Ik dring er op aan dat gij voor dit jaar doet
naar mijn verzoek ... en nog zal ik uw schuldenaar blijven. Zend mij evenwel met 58, maar gerust
een present-exemplaar weêr! Gij zult er U niet over te beklagen hebben. Ware 't niet, dat ik nu sedert
zes weken sukkelde met de afgrijselijkste Pijn - tic! - die mij voor allen arbeid en levensgenot onvatbaar
maakt en geheel mijn gestel in de war heeft gebracht - in plaats van dit briefjen zoudt gij vroeger
reeds, iets beters hebben ontfangen, want - Gij moet niet denken dat ik mijn belofte aan U vergat.
Integendeel, ik had er in de maand November alles op geschikt om ten minste voorlopig een weinig
schuld aan u te kunnen afdoen. Maar het kon niet; ik heb geleden als Job, en nog immer zit ik thuis
‘in pijn en banden’.
Mijn opstel over kinderpoezie3. wil ik het volgend jaar gaarne - omgewerkt - aan U afstaan. doch
daar moet ik eerst bij gelegenheid nog eens met Uw Redakteur mijn vriend Schimmel4., over spreken.
Zoodra ik hersteld ben, koom ik een paar dagen te Amsterdam en hope dan in de gelegenheid daartoe,
te wezen.
Intusschen tot voorwaarde van de vervulling mijner belofte stel ik dit - dat Gij voldoet aan mijn
verzoek, dat ik U herinnerde. Anders zou ik mij te-
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genover U te veel te verwijten en te schamen hebben. Ik wil mij - zelf exekuteren, om der
rechtvaardigheid wille.
Geloof mij met achting en toegenegenheid.
Uw dr. en Vr
P.A. de Genestet
Delft
7 Dec 57
vliegend.
Adres:
Weledelen Heere J.C. Loman Jr.
Boekhandelaar
Kalverstraat bij den Dam
Amsterdam

Eindnoten:
1. Boekhandelaar, gevestigd in de Kalverstraat bij de Dam te Amsterdam.
2. Nederland, Proza en Poezij van Nederlandsche auteurs, uitgegeven door J.R. Keyser; sedert 1854 door M. Donk, J.A.
Molster en H.J. Schimmel.
3. Over Kinderpoëzie, opstel en voordracht d.d. 1857 verschijnt in Nederland, 1858, p. 239.
4. H.J. Schimmel, redacteur van De Gids van 1851-1867, Het Tooneel en sedert 1854 van Nederland.

Brief no. 138 Aan C.P. Tiele
Datum: [november/december] 1857
UBL

Lieve Vriend,
Sinds Zondag ben ik weêr een weinig verrezen.
Maar nu heb ik van morgen aan mijn dokter gevraagd, of er eenige kans op zou wezen dat ik aanst.
Zondag preêkte, daar ik zoo heel graag mijn kindjen1. zou willen doopen, 't geen reeds zoo lang moest
uitgesteld. Maar hij heeft mij gezegd dat ik er niet aan denken mocht.
Mijn ongesteldheid, die begon met een vreeslijke tic en zenuwpijn, welke alleen door herhaald
gebruik van opium overwonnen werd - heeft mij geducht aangepakt. Goddank, ik kan nu weêr wat
lezen en schrijven: doch ik heb veel geleden. Wilt gij nu aanst. Zondag voor mij optreden? Uw
vriendelijk briefjen van verl. week heeft mij goed aan 't harte gedaan. Ik telegrafeerde U, omdat Perk2.
mij juist vertellen kwam, dat hij nog zijn best had gedaan in den Haag om Zaalberg3. te krijgen, maar
deze moest zelf preêken. Als gij koomt - zal men voor uw reiskosten zorgen, alzoó dat gij des noods
rijtuig kunt nemen en zeker eerste klasse en - nog een extra fijne cigaar toe rooken; maar gij rookt
niet veel.
Als gij Zaturdag-avond reeds hier wilt komen - zal ik U - bij Jufvr. Mietjen4. een hôtel tegenover
mij, keurig laten logeeren, want ik heb geen plaats; en
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anders vindt gij Zondag-morgen bij mij een warme kamer en ontbijt tot uw dispositie. Ik mag, na uw
briefjen wel een beetjen op u rekenen, niet waar? Ook verlang ik zeer u te zien en te spreken.
Groet de uwe en geloof mij, van gantscher harte,
de Ude
P.A. de G.
Delft
Dinsdag-middag.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Derde dochter, Dina Cornelia, geboren 7 oktober 1857; gedoopt december 1857.
J.C. Perk, ouderling der Gereformeerd Remonstrantse Kerk te Delft.
Joh. Corn. Zaalberg (1828-1885), Remonstrants predikant.
Waarschijnlijk de huisjuffrouw bij G. Overvoorde, die een logement hield op het Noordeinde te Delft (vgl. Adresboek
1857).

Brief no. 139 Aan C.P. Tiele
Datum: 16 december 1857
UBL

Carissime, Misschien weet gij, misschien ook niet, dat ik ten gevolge mijner ongesteldheid, op ernstigen
raad van de Fakulteit, gedurende eenigen tijd mij onthouden moet van geestelijke inspanning, met
name van preêken.
Noode is mij vergund om de twee, drie weken, mijn trouwe hoorders eens toe te spreken. Eigenlijk
zelfs is het mij niet vergund, maar ik heb die vrijheid bedongen. En nu kome ik U - bereidwillige
vriend - dringend vragen, ook namens mijn kerkeraad, of gij ons eersten Kerstdag, des morgens of
des avonds half zes, - of tweeden Kerstdag 's morg. helpen wilt. Ik heb zoo'n klein weinigjen op U
gerekend - eerlijk gezegd!
Met Januarij zal de Ridder1. mij een keer of wat, om de 14 dagen s'avonds te hulpe komen. Wees
dus niet bang dat ik het U verder ook lastig ga maken. Huet en Pierson komen mede nog eens preêken.
En voor het overige - wij sterken aan! Verl. Zondag heb ik zelf weer gepreekt, na vier Zondagen
zwijgens, en mijn kindjen gedoopt.
t' Is mij perfekt bekomen. Doch met dit gure weêr mag ik er niet uit. Anders had ik grooten lust
gehad zelf eens een middagjen te Rotterdam te komen.
Hebt gij evenveel pliezier van onzen Christelijken, als uw Confrater, gelijk Mounier2. in de
Godgeleerde B. mij noemde ten vorigen jare ...?
Groet Uwe vrouw van mij - En, beste kaerel, doe voor mij, wat ge kunt. Ik behoef U niet te zeggen,
dat mijn huis voor U open staat. 's Morgens preêkende zoudt Gij per trein van half vier des noods uit
Rotterdam kunnen gaan. De Walsche kerk begint - als Ds Marcus3. uit Rott. mocht komen - ook een
beetjen later. Reville en Pierson evenwel kwamen om acht uur. - De Laatste was gisteren een middag
en avondjen bij mij en we bespraken een plannetjen, waarin Gij ook gemoeid zult worden - als er iets
van koomt, dat we hopen.
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Hebt Gij de Levensstudiën van Prof. Pruys v.d. H.4. gelezen?
Geloof mij van harte,
Uw liefh. en naar andw.
begeerige Vriend.
P.A. d G.
vh.
16 Dec. '57.
Adres:
Weleerwaarden Heer C.P. Tiele
Bed. bij de Remonstrantsche
Gemeente, Rotterdam.

Eindnoten:
1. J. Herman de Ridder, Remonstrants predikant te Gouda en te 's-Gravenhage. Van 1853-87 stond hij in de laatstgenoemde
gemeente. Op 1 juli 1887 legde hij het ambt neer; hij stierf in 1893.
2. D. Mounier in Godgeleerde Bijdragen, 1856.
3. Ds P.J. Marcus, Waals predikant van 1847-71.
4. C. Pruys van der Hoeven: Levensstudiën, 1857. Uitgegeven door Gebr. Koster, Amsterdam.

Brief no. 140 Aan A.C. Kruseman
Datum: 14 januari 1858
UBL

Amsterdam 14 Jan. 1858
Waarde Heer en Vriend,
Ik ontfang zoo even Uw brief, die mij op gezonden wordt uit Delft. Ach ja, ik ben Dingsdag te Haarlem
geweest - doch ik heb noch U noch Huët kunnen zien, als mijn plan was. Maar nu koom ik morgen,
Vrijdag, half twaalf van hier, en blijf te Haarlem tot vijf - en ga bij niemand dan bij U en bij Huet.
Eén uur, half twee was mijn tijd voor U bepaald. Mocht U dat uur niet schikken, wees dan zoo
vriendelijk morgen voór 12 bij Ds Huet te laten weten, wanneer Gij mij liefst zoudt verwachten.
Reken er op dat ik veel met U te praten zal hebben en geloof mij, met bijzondere Achting,
Uw dr. en Vr.
P.A. de Genestet.
Adres: Weledelen Heere A.C. Kruseman
Boekhandelaar en uitgever
Haarlem.
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Brief no. 141 Aan C.P. Tiele
Datum: 29 maart 1858
UBL

Caro mio,
Hierbij gaat een stukjen (en een briefjen) van kollega Rogge - daar ik eens met U over raadplegen
moet. Bij ‘'t stukjen’ zou een plaatjen komen voorstellende kasteel Tonningen1.. Dat heb ik hem
beloofd als ‘het stukjen’ voldeed aan onze eischen. Uit het briefjen zult gij merken, dat ik reeds met
hem gekorrespondeerd had - over die eischen eer ik het opstel ontfing. Zeg Gij mij nu eens hoe Gij
deze bladzijden vindt - en of wij ze zullen opnemen in onzen Christelijken - ja of neen? Ik vind ze
nog al droog. In geval echter dat Gij ze bruikbaar vind - zend ze dan aan den auteur ter herinnering
terug en schrijf hem dat wij ze drukken zullen - en spoedig de teekening wachten voor 't plaatjen anders oordeelend - (deze konstructie is zeer nieuw) neem ik op mij onzen vriend te berichten, dat
wij stukjes in deze vorm niet stallen.
't Gaat mij nog al goed en de mijnen zijn heel wel. Ik heb het sinds eenigen tijd weer wat heel druk
- gisteren Bevestiging - Vrijdag avondmaal - en hoop maar dat het mij niet op zal breken. Ik voed mij
steeds met staal. Doch ik gebruik ook wel andere dingen.
Na Paschen koom ik eens te Rott. - ook om met U te konfereeren over ons Boekjen2..
Groet de Uwe. Andwoord mij binnen een dag of wat - en geloof mij
Uw oprecht liefh.
P.A. de G.
Delft 29 Maart 58
vliegend.

Eindnoten:
1. Misschien is bedoeld ‘Tongeren’ bij Epe, eigendom van de familie Rauwenhoff.
2. De Christelijke Volksalmanak.

Brief no. 142 Aan A.C. Kruseman
Datum: 7 april 1858
UBL

Delft 7 April-58
Veelgeachte Heer en Vriend,
Ik haast mij U te melden, dat ik het nieuwe schetsjen1. even mooi vind als gij. Het is in de daad
aandoenlijk! Er moge Zegen op rusten. t'Is juist zoo als ik het hebben wilde - zoo als het wezen moet
niet waar?
Ik voeg hier nog iets bij waarvan Gij misschien op zult hooren: Mijn Haantjen2. bevalt mij nog in
't geheel niet. t'is bepaald te lang. Wellicht koomt er
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nog een nieuwe editie met dezelfde gedachten in anderen vorm. Het schetsjen zou me, bij vernieuwing
kunnen inspireeren.
Geloof mij, met bijzondere achting,
de Uwe
P.A. de G.
vliegend

Eindnoten:
1. ‘Naar de natuur’. In: Complete Gedichten 1912, 215-6.
2. ‘Het haantje van den toren’, december 1857. In: Complete Gedichten, 193-203.

Brief no. 143 Aan A.C. Kruseman
Datum: 29 april 1858
UBL

Waarde Heer en Vriend,
De teekening1. is uitmuntend. Ik heb slechts teere kleine aan- of opmerkingen. 1o moet ik herinneren
aan deze beschrijving in 't vaers: door kleine vensterruit
Zag 't ruim maar somber ziektevertrek op 't stille kerkplein uit.
2o Moet ik vragen of de gestalte, schouders en borst niet wel een weinig te forsch zijn voor de
kranke?
Als ik eens gelegenheid heb om naar 't Haagje te gaan zal ik zeker niet nalaten den Teekenaar eens
op te zoeken om hem in persoon te zeggen hoe zeer ik met het Beeldjen ben opgewonden. t'Is
ontzachlijk mooi ...
Hebt Gij nog een andere vrouw voor mij - als Sapfo?2.
Daarover spreken wij ons wel eens.
Met de meeste achting,
Uw dw. Dr.
P.A. de G.
Delft 29 April 58
Adres: Weledelen Heere A.C. Kruseman
Boekhandelaar
Haarlem

Eindnoten:
1. Tekening door J.C. d'Arnaud Gerkens, wonend in Den Haag, is als illustratie bedoeld bij het gedicht ‘Het haantje van
den toren’, Aurora, 1859, 33-47.
2. De Genestet heeft meegewerkt aan de uitgave Historische Vrouwen, verzameling gedichten over grote vrouwen in de
geschiedenis door verschillende dichters (uitgave Kruseman, Haarlem 1857-60). Hierin is opgenomen ‘Mme de la
Vallière’, een minnares van Lodewijk XIV, die, nadat ze verstoten was, in een klooster ging. Zie Compl. Ged. 1912,
381-6.
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Brief no. 144 Aan C.P. Tiele
Datum: 17 mei 1858
UBL

Lieve Vriend, Blijft Ge nog bereid ons Uw vrijbeurt van 30 mei af te staan en dien Zondag hier voor
mij des morgens te preêken, als Gij beloofde? De Kerkeraad vergoedt Uw reiskosten, als naar gewoonte.
Met een spoedig en gunstig andwoord zoudt Gij mijn ziel zeér verkwikken, Ik ontfing van Uw Oom de plaatjens voor den Christelijken. Twee vond ik goed, twee minder.
Voor de eerste, de goede, heb ik beloofd, bijschriften te leveren.
Aan vaerskens zal het niet ontbreken. Flink proza zij nu maar onze zorg - Uwe zorg vooral, o
jeugdig Mederedakteur. Huet en Pierson - breng ik aan.
Gij moet Ina eens een brief schrijven. Ik hoop haar dan van den zomer een visite te maken. Ook
Mensinga moet geprest. Van Kollega Rogge heb ik niets meer gehoord. Daarover treur ik niets. Weet
Ge dat hij weer ‘gekoolhaasd’1. heeft?
Ik heb ook mijn vriend v. Gorcum2. te Eemnes gezegd, dat hij eens zou beproeven een aardig stukjen
voor ons te schrijven. Hij had er wel lust in. En hij begrijpt onze eischen. - Wij immers, zeggen tot
onze medewerkers maar het kontraire van 't geen volgens van Lennep-Willebrord3. c.s. tegen de Friezen
zeiden: Geeft ons maar geen traktaatjes Dan zijn we goede maatjens.
Willebrord zei:
Leest nu maar braaf enz.
Groet Uwe waarde Echtgenoote van mij, en wees gegroet van
Uw liefh.
P.A. de G.
Delft
17 Mei 58.

Eindnoten:
1. Misschien in verband met Michael Koolhaas, de hoofdfiguur in een beroemde novelle van Heinrich von Kleist; Michael
Koolhaas was een fanatiek verdediger van het recht.
2. G. van Gorkom.
3. Willibrord, Angelsaksisch prediker; hij werd in 689 bisschop van Utrecht.

Brief no. 145 Aan G.J. de Clercq
Datum: 25 mei 1858
UBA

Beste Vriend, het heeft mij innig gespeten, dat onze plannen zoo mis zijn geloopen, te meer, om de
droevige reden. Gij zijt nu toch weer fiksch? Ik ben moê van al 't preêken in de laatste 14 dagen en,
zoo ik geen principes had, zou ik vloeken tegen 't weêr. Mijn plan is morgen, Woensdag bij U te
komen
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eten. Per trein van twee ga ik naar Rotterdam - want ik moet de Tentoonstelling1. zien. Zoo gij kunt,
koom aan de trein, dan gaan we samen. En zoo gij niet kunt, vraag dan aan Lard of die mij wil afhalen
en verzellen naar de Expositie. Groet uwe lieve Anna van ons. Tot morgen dan!
Uw
P.
Pinkster Drie.
Adres:
Weledelen Heer G.J. de Clercq
van Oordt en de Clercq
Makelaars
Wolfshoek
Rotterdam

Eindnoten:
1. Op 8 mei 1858 werd in de Societeit Harmonie een tentoonstelling van schilderijen geopend, georganiseerd door de
Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam.

Brief no. 146 Aan G.J. de Clercq
Datum: 27 mei 1858
UBA

Caro mio, misschien koom ik morgen per trein van 11 naar Rotterdam - ga naar expositie - en koom
dan tegen 1 uur een bete broods bij U zoeken - Maar ik blijf stellig niet eten. Want Zaturdag morgen,
ga ik op reis naar Alkmaar, daar ik preêken moet. Kunt gij het schikken koom dan om eén uur eens
thuis kijken of ik er ook ben? Ik krabbel in 't donker, haastig.
Geheel Uw
P.
Donderdag
in de schemering.
Adres:
Weledlen Heere G.J. de Clercq.
adres: van Oordt en de Clercq
Makelaars
Wolfshoek
Rotterdam.

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

123

Brief no. 147 Aan een collega
Datum: 22 juni 1858
UBA

Waarde Vriend,
In naam van mijn Kerkeraad - en ook van-mij-zelf - koom ik U thans vragen, of Gij voor mij zoudt
willen preêken op een der volgende Zondagen:
18 Julij.
25 Julij.
1 Aug.
8 Aug.
15 Aug.
22 Aug.
29 Aug.
Uwe Reiskosten worden natuurlijk vergoed ... met ƒ 10.
En wilt gij er meer
Dan moogt ge er om vragen!
De gewone dienst is Voorm. 10. ure.
Mijn toga etc. is tot uw dispositie, in de kerkekamer.
Zou Ds Labberton1. hier ook eens voor mij preêken willen. Och vraag gij hem dat eens vriendelijk
van onzentwege! Hij zou ons zeer verplichten.
Ik hoop dat Gij met de Uwen welvarende zijt.
Zult Gij ons verblijden met een spoedig andwoord?
Geloof mij, van harte,
t.t.
P.A. de Genestet,
Delft 22 Junij '58.

Eindnoten:
1. Dirk Labberton van Hinloopen.

Brief no. 148 Aan G.J. de Clercq
Datum: [poststempel 27 juni 1858]
UBA
VLIEGEND!

Beste Gideon,
Het is heel vervelend, maar ik kan 't waarachtig! niet doen, morgen, om tal van redenen. Zeg aan Mr.
en Mevr. Reville dat ik zeer gevoelig ben voor de invitatie, dat het mij innig leed doet thuis te moeten
blijven en dat ze mij toch bij gelegenheid nog eens moeten inviteeren.
Ik hoop later in de week U en de Uwen te komen begroeten. Maar ik koom niet eten, want aan
Hubrecht is mijn woord verpand.
Op Uw verzoek om gratie zal ik dan meteen mondeling beschikken. t' Is een
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druk weekjen voor mij, want morgen over acht dagen gaan we naar buiten. Ik had wel gewenscht dat
ik U en Uw Moeder en Madlle Mathilde1. nog eens wat rustiger en wat meer had kunnen zien. Enfin,
we zijn hiér niet voor ons pleizier - zag ik maar altijd weêr. Als ik bij Hubrecht koom, gaat mijn Jetjen
misschien meê - maar de kinderen stellig niet. Dat kan niet. Groet, die U lief zijn van mij. Foei kerel
wat hebben we elkaêr in weken niet gezien. Mijn echtgenoot is nog niet bewogen door Uw
boetvaardigheid.
Ik ben Uw
P.
Zondag-namiddag
Adres: Weledelen Heere G.J. de Clercq
adres van Oordt en de Clercq
Wolfshoek
Rotterdam.

Eindnoten:
1. Nichtje van Mevrouw de Clercq, een Frans meisje.

Brief no. 149 Aan P.E.H. Bodel Bienfait
Datum: [1858]*
GAD

Waarlijk Broeder,
tot mijn spijt zal ik U morgen niet hooren, om reden dat Réville met wien ik van de week te Rotterdam
dineerde, hiér preêkt en bij mij ‘belet heeft gevraagd’. Nu moet ge weten dat in January, hier preêkende,
ook al eens bij ons zou gekomen zijn - maar toen kon ik hem niet ontvangen. Ik wil thans de
gelegenheid niet laten voorbijgaan om hem te hooren en te spreken.
Er koomt nog een en ander bij, dat ik U wel eens nader vertellen zal. Afschrijven - voor de tweede
maal - zou wat onvriendelijk en onbeleefd geweest zijn; te meer, daar wij het zoo heel goed samen
kunnen vinden. - Gij moet nu maar spoedig eens hier te Delft komen preêken. - Mijn Jetjen koomt
echter onder uw gehoor. En zij kan mij dus alles vertellen. Ik wensch U kracht - opgewektheid zegen. Groet de Uwe ... Met liefde
Yours
P.A. de G.
Zaturdag morgen
Adres: Weledelen Heere P.E.H. Bodel Bienfait
bij Blessenaar in de Molenstraat
's Gravenhage

Eindnoten:
* In verband met het beroep van haar broer naar Nieuwveen omstreeks october 1858 en het feit dat Henriëtte in staat is
Delft te verlaten om hem te horen preken, stellen we deze brief op 1858.
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Brief no. 150 Aan C.P. Tiele
Datum: 5 augustus 1858
UBL

Bloemendaal 5 Aug. '58.
Mijn waarde Vriend, een kort woord tot uwen vrede! Wij krijgen van Huet een prachtig stuk. t'is nog
niet af, maar het grootste gedeelte las hij mij voor. 't Zal wel nog al plaats beslaan. Eerstdaags koomt
Pierson mij een opstel, buiten, voorlezen, waarvan hij mij schreef ‘ik denk wel, dat Gij er schik in
zult hebben - maar ik weet toch niet of Gij 't plaatsen zult’ - Dat zal echter, dunkt mij, wel los loopen.
Over de vaerzen behoeft ge U voorts niets te bekommeren. v. Leeuwen1. en van den Bergh2. zonden
mij wat bruikbaars. Ik heb eenige ideetjes, die ik bij gelegenheid aan den man - of zoo ge wilt, aan
het Rijm zal brengen. Voorlopig kan ik nog niets uitvoeren. Wij hebben hier een Bruid3. en vieren
feestjens en maken vaerzen en - doen niets, doch veel. Aanst. week hope ik te 's Hage haar huwelijk
in te zegenen. En als dat is afgeloopen, dan ga ik weer een geregeld leven leiden en werken. - Preêkt
Gij ook nog eens voor mij in deze maand, of niet? - Zoo het kan - doe het! - Ik verheug mij in de
goede beloften waarvan Uw schrijven gewaagt. Ik hoop dat Ds van Teutem ons iets kostelijks geven
zal. Van Koetsveld4. dacht ik het wel. Hij is pas weer hersteld en heeft het veel te druk. Mensinga
moet op zijn kop hebben. Op Uwe plannen ruste zegen! Het onderwerp is interessant.
Groet de Uwe. Vaarwel en trust me
Uw liefh. Vriend
P.A. de G.
s'avonds
slaperig
Adres:
Weleerwaarden Heer C.P. Tiele,
Prd. bij de Remonstrantsche Gemeente, Rotterdam.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

J. van Leeuwen. Bede om terechtwijzing. In: Chr. Volksalmanak voor 1859, p. 38-40.
S.J. van den Bergh. Aan eene Tachtigjarige. In: Chr. Volksalmanak voor 1859, p. 153-5.
Henriette Wilhelmina Starck. Haar bruidegom was Pierre Everard Henri Bodel Bienfait, predikant te Nieuwveen.
Cornelis Elisa van Koetsveld (1807-1893), predikant te Westmaas in 1825; in 1849 te 's-Gravenhage. Werd hofpredikant
in 1878. Schreef Schetsen uit de Pastorij van Mastland, 1843.

Brief no. 151 Aan C.P. Tiele
Datum: 5 september 1858
UBL

Bloemendaal 5 Sept. 58
Carissime,
ik vond dezer dagen te Delft - daar ik, van morgen gepreêkt heb schoon ik

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

126

eigentlijk nog buiten ben, als gij merkt - Uw brief van 31 Aug. met de ingesloten vaerzen van den
Waddingsveenschen Nachtegaal1.. Hoe koomt onze goede Hattinga Raven er aan, om dien mij
onbekenden vertaler van Drelincourt2.! poëtische bijdragen te vragen voor onzen Chr. Volksalm. Ik
heb ze volstrekt niet noodig en zie er zeer tegen op ook zelfs het sonnetjen te plaatsen - eer ik, gezien
zal hebben ‘een ziel, met hemelglans omluisterd’! Wij spreken er nog wel eens over. Zoek intusschen
die ziel! van het plannetjen - dat Gij mij wildet meêdeelen - meen ik te weten door Huet en Pierson.
Maar, beste kerel, zoudt gij het wel uitvoeren? Ach gij zult er zoo veel last en zoo weinig pleizier van
hebben. Mij dunkt ook, het is een reuzenwerk, en men moet niets anders te doen hebben, om zoo iets
wel te kunnen volhouden.
Ik zond Uw Oom voorlopig eenige vaersjens. De bijdrage van Huet3., die zoo goed als gereed is
voor de pen, is voortreffelijk, en zal bovendien wel ruim drie vel beslaan, 't geen Uw jeugdig
redacteurs-hart verblijden moge! Van Pierson4. ontfing ik een geestig stukjen ('t moet nog wat bijgewerkt
alleen) en een paar kleine goede vaersjens. Wij zullen er wel weer aardig komen. Ik ben nieuwsgierig
naar de vruchten van Uw werk.
Ontfang bij dezen mijn hartelijken dank voor de vervulling mijner beurt op 22 Aug. 14 Sept. ben
ik weer thuis, denk ik, Koom dan spoedig eens eten en praten. Had ik een rijtuig ik zou t'U sturen om
U te halen.
Wilt gij onzen hooggeschatten Dr van Teutem van mij groeten? Voorts groet Uwe Echtgenoote en
geloof mij
Uw liefh.
P.A. de G.
P.S. Weet gij ook iemand die aanst. Zondag voor mij zou kunnen preêken: want ik moet nu met beleid
en voorzichtigheid mijn werk weêr beginnen en preêk vooreerst geen drie maal achteréen. Schrijf het
mij dan eens spoedig zoo zoudt Ge mij een liefdedienst bewijzen - of weet ge ... niemand! niemand?
Mijn adres is - te Bloemendaal bij Haarlem.

Eindnoten:
1. Willem Anne Hattinga Raven, predikant; op 13 december 1857 deed hij zijn intrede te Waddingsveen; was ook
medewerker aan Chr. Volksalm. voor Poëzie. Vandaar Nachtegaal.
2. V.H.J. Drelincourt (1806-53), geboren te Bergen in Henegouwen is bekend als Hubert van den Hove. Hij was jurist te
Leuven en verdedigde de Vlaamse rechten tegen de Walen en werkte veel op letterkundig gebied.
3. De bijdrage heeft als titel ‘Jacoba de Farizeesche’ en verscheen in de Chr. Volksalm. 1859, p. 83-132.
4. Misschien is dit ‘Hoe men niet naar preken moet hooren’ in Chr. Volksalm. 1859, 139-50 (zonder signatuur, gedateerd
augustus 1858). De versjes zijn ‘aan Moeder bij het sterven van haar jongste kind’, p. 79-80 en ‘De Weduwe’, p. 80.
(Alleen ondertekend met P.)

Brief no. 152 Aan Henriette Bodel Bienfait
Datum: 25 oktober 1858
GAD

Zondag-middag.
Lieve Zuster, Als Uw moeder1. het goed vindt komen wij - Jetjen en ik -
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morgen eten. Wij gaan ten half vier-van hier. De Vrouw zal eerst presideeren over het diné van ons
kroost. Gij moet mij in 's Hemelsnaam. Morgen avond niet allen naar mijn bijdragen komen luisteren,
want dat is waarachtig niet de moeite waard. Anders is het vroeg genoeg als gij om ¼ over negen zoo
wat koomt. Ik lees het Haantjen2.. Uw brave man heeft van morgen een mooie wandeling gemaakt.
Woerman3. heeft mij verzocht U, of liever E, te zeggen dat hij nog niets ontfangen heeft.
In de zoete-hope morgen ten half vijf bij U en de Uwen welkom te zijn ben ik
Uw zeer liefh. Br.
P.
Adres:
Mevrouw Bodel Bienfait-Starck
Ten huize van den Weled. Heer Dr. Starck.
Amsterdamsche Veerkade
's Gravenhage.

Eindnoten:
1. Echtgenote van Dr Starck, die geraadpleegd werd bij de ziekte van Henriette de Genestet. Zie biografische aantekeningen.
2. Het gedicht ‘Het haantje van den toren’ werd voor het letterkundig genootschap ‘Oefening kweekt Kennis’ door De
Genestet voorgelezen.
3. Volgens brief no. 59 d.d. 18 okt. 1854 is Woerman een mede-predikant van De Genestet.

Brief no. 153 Aan G.J. de Clercq
Datum: 26 oktober 1858
UBA

26 Oct 58.
Beste Gideon,
Nu denk ik toch morgen, Woensdag stellig bij U te komen eten. Vier uur, half vijf (indien niet reeds
vroeger) zult ge mij zien opdagen. Ik verlang ook Hubrecht te zien en te feliciteeren met zijn derden
zoon. Misschien ga ik bij hem koffij drinken, als ik vroeg weg kan.
Heden voór een jaar hebben wij Gerrit begraven. 't Blijft een gedrukte en droeve leegte. Heemskerk1.
zond mij zijn Biographie, die ik zeer gelukkig vinde.
Ik heb gisteren avond in den Haag, met een delicieus succes het Haantje van den toren gelezen en
- Jan Rap2., die verwonderlijk begrepen werd, of ieder hem kende. Morgen meer. Groet Uwe lieve
Anna en Marguerite.
Mijn Jetjen groet u. Ik ben
Uw zeer liefh.
P.
26 Oct. 58
Adres:
Weledelen Heere Gideon de Clercq
adres van Oordt en de Clercq
Wolfshoek
Rotterdam.
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Eindnoten:
1. M.J. Heemskerk: Mr G. de Clercq herdacht. Handelingen der Maatschappij voor Letterkunde 1858, p. 176.
2. Jan Rap: Leekedicht X in Leekedichtjens, 1860. Complete Gedichten 1912, 277-9.
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Brief no. 154 Aan C.P. Tiele
Datum: 22 november 1858
UBL

D. 22 Nov. 58
P.S. Onze Kerkeraad zal de ‘Teekenen’1. ook wel nemen, denk ik.
Lieve Vriend,
De reden, dat ik nog volstrekt geen werk heb gemaakt van Hases2. geistliches Schauspiel is - dat
ik het boek toch niet heb, gelijk ik dacht t'is geloof ik buiten gebleven. Is er eenige haast bij - zend
het dan maar aan Huet, anders koom ik het wel eens bij U halen, ligt de volgende week.
Dat bundeltjen van Gouverneur3. zal ik gaarne, magna cum laude, voor U aankondigen. t'is
uitnemend. Omtrent die gezangen - ben ik het nog niet met mij zelf eens.
Welk een dwaas en naar stuk van den braven Huet over Dr. Egeling Ge hadt [daar] waarlijk geen
hoofdartikel van moeten maken. Die Jona koomt er al heel wonderlijk in. Dat doorslaan. Uw opstel4.
over Lessing is het beste - wat ik ooit van U las. Daar hebt ge eer van! Zoo zeggen velen met mij.
Ik wou dat ik eens met u kon komen praten. Men zegt dat veel geld heel pleizierig is, maar ook
veel zorg en omhaal geeft. t' Is met je vrienden juist zoó. Groet de Uwe en geloof mij
truly Yours
P.A. de G.

Eindnoten:
1. Teekenen des Tijds, Weekblad aan de belangen der Godsdienst gewijd. Onder redactie van C.P. Tiele. C.W. Draaier,
Rotterdam.
2. Karl August von Hase (1800-90), theoloog, kerkhistoricus en hoogleraar te Jena. Das Geistliche Schauspiel verscheen
in 1858.
3. Herdruk van het werk van J.J.A. Gouverneur Het Fabeltjesboek (1837), dat nu als titel draagt: Versjes voor jonge
kinderen, getrokken uit de door J.J.G. uitgegeven Fabelboekjes en met enkele vermeerderd. Groningen, 1858.
4. Betreft: Lessing en het Christendom. Eene Bladzijde uit de Geschiedenis der Godsdienst. Chr. Volksalm., 1859, p.
7-38.

Brief no. 155 Aan P.E.H. Bodel Bienfait
Datum: 23 november 1858
GAD

Delft 23 Nov. 58.
Lieve Broeder en Zuster, door een brief van trouwe Dina, vernamen wij heden den goeden en
gezegenden afloop der plechtigheid van Zondag. Ik las dat

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

129

briefjen met een gemengd gevoel van vreugde en - spijt, spijt, omdat ik niet tegenwoordig heb mogen
zijn, bij al dat goede. Dit neemt niet weg, dat ik U met een ‘vol komen’ hart geluk wensch, op Uw
plaats, in Uw huis, in Uwe betrekking - en er voorts met mijn deftigen kollega Cohen Stuart bij voege
‘B.B. het ga U wèl, verder, op Uw weg en in Uw Werk!’ Ik ben meer dan verlangend om die pastorie
eens te zien, die zoo lijken moet op mijn oude huis, aan den Cingel; en - U beiden daarin. Dat spreekt
van zelf. De beste Moeder gaf mij in haar verjaardagbrief een zeer uitvoerige beschrijving van Uwe
Nieuwveensche Inrichting.
Dien had Zondag door de mist - veel gemist van het dorpsgezicht. Zoo schreef zij - doch niet met
die laffe woordspeling; - die wellicht door zeker iemand1. verleden Zondag zal gedebiteerd zijn. Heb
ik 't geraden - of niet? - Laat mij U thans nog eenmaal zeggen dat het mij innig leed heeft gedaan dat
uwe Intrede juist moest samenvallen met mijne Intrede - in een nieuw levensjaar; - dat ik wel gewenscht
had dat Uw boêltjen was vastgevroren in den Amstel ('t heeft niet veel gescheeld!) en gij nog een
week hadt moeten uitstellen; - en laat mij dan van de teleurstelling, die ik ondervonden heb niet meer
spreken. Het gaat ons en de onsjes goed. Zondag hebben wij ‘gesmuld’ spiritueel en fyziek. Gideon en
Hubrecht dineerden bij ons. Pierson kon niet komen, wegens de ernstige ongesteldheid van Lina. Dat
was een treurige schaduw op ons feest. Gij weet toch dat zij koortsen heeft, die maar niet wijken
willen? 't Blijft, helaas, al hetzelfde, volgens het bulletijntjen dat ik van morgen kreeg. - Dezer dagen
denk ik eens te gaan kijken of Uw Moeder Starck weêr geheel hersteld is. Dat was ook een treurig
‘tusschen-beide-kommertjen’ als men zegt of - niet zegt.
Ik hope spoedig eens te komen - in December zelfs. Schrijf mij maar eens wanneer Gij 't liefst
zoudt hebben, dat ik eens een beurtje voor U vervulde. Dan zullen wij zien, of wij 't schikken kunnen.
Bijv. tweede Kerstdag, D.V.? Als ‘de Edele’2. het dan maar hebben wil. - Was 't van daag ook niet
prachtig te Nieuwveen? Ik heb niets gedaan dan gejubeld ‘Witte, Witte Winterdag!’ Wat zijt ge
magnifiek! t'Is waarlijk nog mooier dan een Lente Morgen. Moge onze winterdag, onze oude dag,
ook eens zoo schoon en liefelijk zijn! Dit is nu iets sentimenteels; maar toch iets zeer begeerlijks ook.
Ten minste, ik voor mij wensch, dat als mijn hairen eens wit gerijpt of besneeuwd zijn - ik er even
vrolijk en rayonnant uit moge zien, als deze schitterende winterdag! En datzelfde wensch ik U toe, o
blonde Jeugd! Broeder E, wilt ge nog een goeden raad van mij hebben! Maak dan van de Gnoscis
van Hase Uw dagelijksche lektuur. Zoo blijft ge op de hoogte der Wetenschap. Want al wat ze
tegenwoordig schrijven en vertellen - staat dáár al in. Dat ontdek ik hoe langer zoo meer. Groet die
bij U zijn. Deze brief is ook in naam van mijn Jetjen, die U zegen wenscht en groet 1000 maal! Ik
geef U beiden een handdruk en ben
Uw hartelijk liefh. Br.
P.
vliegend! -

Eindnoten:
1. M. Cohen Stuart, die de inwijding van Ds Bodel Bienfait te Nieuwveen verrichtte. Deze viel dus samen met de verjaardag
van De Genestet op 21 november.
2. Ds Tideman, lid van de commissie tot de zaken der Gereformeerde Remonstrantsche Kerk.
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Brief no. 156 Aan J.C. Loman
Datum: 6 december 1858
LMG

Amice,
Roodhuyzen1. is een beste jongen - maar hij is een verleider. En nu heeft hij ook U, in of onder den
arm genomen om mij te verschalken en te doen bezwijken voor de verzoeking, minder der Eerzucht,
dan wel der dringende vriendschap!
Edoch ik sta nog pal: Wat ik met mijn St. Niklaas Historie2. aan zal fangen weet ik nog niet waarschijnlijk wel niets. Doch één ding staat vast: ik zal uw Nederland in den Jare 59 niet vergeten.
Hiernevens een vaersjen van Bergsma. Ik heb het niet gelezen - omdat ik nooit iets lees, dat op
mailpapier geschreven is. Maar Ds. Huet heeft zich de moeite getroost en mij gezegd dat het wel voor
Nederland geschikt was - als ik in de proeve, hier en daar wat opknapte. Vraag nu aan Schimmel of
hij 't hebben wil. Zoo ja, dan zal ik mij belasten met een zorgvuldige correctie.
Geloof mij van harte
tt.
P.A. de G.
Delft
6 Dec. 58.
Adres:
Weledelen Heer J.C. Loman
Boekhandelaar
Kalverstraat bij den Dam
Amsterdam

Eindnoten:
1. H.G. Roodhuyzen, medewerker aan het Jaarboekje voor Rederijkers, onder redactie van F.H. Greb te Amsterdam.
2. De Sint-Nikolaasavond, Een Amsterdamsche Vertelling. Niet opgenomen in de 1ste druk der Eerste Gedichten, wel
in de 2de druk van 1861. Complete Gedichten 1912, 83-122.

Brief no. 157 Aan H. Bienfait-Brouwer Starck
Datum: [1858]*
GAD

Delft. Donderdag Avond.
Lieve Henriette,
Wij vinden 't bijzonder goed en aardig dat Gij en E. Zondag koomt - zeker weêr op dezelfde manier
als met Pinksteren, per schuitjen? Blijft Gij Maandag over? Als 't mooi weêr is zouden we dan samen
eens ‘een zomerschen dag’ kunnen hebben. Zoo daar eenige kans op is - woû mijn Jetjen - kon het
zijn -
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dát, om huishoudelijke redenen, van groot gewicht, nog gaarne vóor Zaturdag avond weten. Ik zou
het heel lieflijk vinden als Gij het zóo inrichtte. Denk er eens ernstig over.
Groet allen thuis en geloof mij, zusjen,
Uw zeer liefh.
P.A. de G.
vliegend - op verzoek
van de vrouw, die slaapt.

Eindnoten:
* De inhoud van de brief geeft aanleiding deze in 1858 te dateren (huwelijk en beroep van P.E.H. Bodel Bienfait in 1858).

Brief no. 158 Aan J.T. Bodel Nijenhuis1.
Datum: 21 januari 1859
UBL

Zeer waarde en geachte Oom en Tante,
Ik koom eerst morgen avond bij U per laatsten trein. Liever bleef ik thuis, want mijn Jetjen is
gantsch niet flink. Gemis aan nachtrust en - koorts hebben haar verzwakt. Evenwel, zij is ‘over huis’.
Maar t'is niet goed dat zij alleen is. Ik blijf dus ook maar heel kort. Doch wij hebben zóo altijd nog
een avondjen. In de hope U tegen 8 à 8 morgenavond in welstand te ontmoeten, noem ik mij
Uw liefh.
P.A. de G.
Delft
21 Jan. 59
Adres: Weledelgestrengen Heer Mr. J.T. Bodel Nijenhuis
te
Leiden.

Eindnoten:
1. Broer van De Genestets schoonmoeder, dus aangetrouwde oom van de dichter.

Brief no. 159 Waarschijnlijk aan H.J. Koenen.
Datum: 6 februari 1859
GAD

Delft, 6 febr. 59.
Weledele Heer,
Van harte gaarne voldoe ik aan uw vriendelijk verzoek en geef u eenige nadere inlichting omtrent
mijn afkeurend oordeel over het bewuste vaersje - in de
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hope dat wij het geheel met elkander eens mogen worden. Vooreerst heb ik gezegd dat het dichtje in
dezen form niet is van dezen tijd. Dit is klaar. Het hoort thuis in den tijd van Willem I, den goeden
tijd van koning Willem I voor zoover ik mij die uit mijn kindschheid herinner. ,t Feest van 's Konings
verjaardag heeft allengs een ander karakter gekregen. Ten tweede dunkt mij dat men een kind niet
zoo moet laten danken en bidden voor iets, dat geen waarachtigen indruk kan vinden in zijn intiem
gevoel. Die vader, die tot zijn kind zegt ‘Breng God uw dankbetooning’ (t'is om te rijmen op koning!)
vind ik een beetjen deftig en onwaar. Er is in 't geheele vaersjen iets overdreven
‘Goede God hoor dan smeeken,
Schoon ik maar een kindjen ben
En den Koning nog niet ken,
Hoor ik zooveel van hem spreken.’
*

Deze regels zijn tegelijk onkinderlijk, kinderachtig, en vaak onwaar..
Geef als Koning Willem sterft
Dat hij 't hemelrijk verwerft,

is ook niet mooi - maar plat.
Doch zie, Weledele Heer, alle bedenkingen lossen zich op in deze ééne groote. In een opstel over
Kinderpoezij (naar aanleiding van de Vaersjens van van Alphen) U misschien bekend, heb ik dit
principe gesteld: ‘De ware poezij moet van dien aart zijn, dat zij iets lieflijks, iets teders blijft behouden
ook voor den jongeling, den gevormden man’. Nu, het dichtjen door mij veroordeeld, kan later allezins
aanleiding geven tot misbruik en parodie, want er kunnen omstandigheden zijn waarin ‘de beste vorst
op aard’ en ‘o hij is zoo'n brave koning’.’ belachelijk klinkt en belachelijk maakt enz. Ergo moet men
op andere wijze den kinderen leeren den Koning te eeren. Het versje is te licht bevonden, getoetst
aan het gestelde principe. Niet waar?
Ik heb nog wel meer misschien - maar ik meen dat ik mijn kritiek nu reeds genoegzaam heb
toegelicht, voor zoover dat gaat in een brief. Als ik eens met U sprak en U 't vaersje voorlas (toon en
uitdrukking helderen zooveel op) twijfel ik niet of wij zouden het wel eens zijn. En nu toch ook wel
hope ik!
Geloof mij met de meeste achting,
Weledele Heer
Uw dw. Dienaar
P.A. de Genestet.
Deze brief schreef De Genestet naar aanleiding van het hiernavolgend gedicht van J.J.A. Goeverneur,
dat verscheen in een boekje met kindergedichtjes, getiteld ‘Hoe langer hoe liever’ (Groningen, 1859,
2de druk).

's Konings verjaardag
Hoor de klokken vrolijk luiden,
Van den toren waait de vlag,
Ha! hoezee! 't is vreugdedag,
En die drukte moet beduiden,
Dat de beste Vorst op aard,
Koning Willem weer verjaart.
o Hij is zoo'n brave Koning!
Vader zei van morgen nog:
Kind, bemin en eer hem toch
En breng God uw dankbetooning,
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Bid hem, dat hij jaar op jaar
Koning Willem 't leven spaar.
Goede Gode, hoor mij dan smeeken!
Schoon ik maar een kindje ben
En den Koning nog niet ken,
Hoor ik zooveel van hem spreken,
Dat ik al met hart en zin
Koning Willem teêr bemin.
Wil hem daarom 't leven sparen!
Zegen 't goede, dat hij doet!
Schenk hem krachten, lust en moed!
Wil hen in den nood bewaren!
Geef, als Koning Willem sterft,
Dat hij 't hemelrijk verwerft.

Eindnoten:
* De passage van * tot ** zijn in het Gemeentearchief te Amsterdam in gedrukte vorm aanwezig.

Brief no. 160 Aan C.P. Tiele
Datum: 23 februari 1859
UBL

Lieve Vriend, ik kon aan Uw telegrafische bede van Vrijdag niet voldoen, omdat ik in den Haag moest
preêken en de Ridder hier. Ware ik gantsch wèl geweest, dan zou ik U aangeboden hebben s'avonds
om niet voor U op te treden.
Hiernevens iets voor de Teekenen1.. Zoo Gij het wat al te oprecht mocht vinden - plaats het dan
niet2.. Maar mij dunkt, het is wel goed.
Ik kan vooreerst niet bij U komen. Wij gaan van de week voor eenigen tijd naar Amsterdam3.. Mijn
lieve vrouw - die sinds December met koorts en tic sukkelt, heeft verandering van lucht en afleiding
noodig.
Als gij 7 Maart voor mij preêken wilt - zeg het dan maar! Mijn Kerkeraad legt een muntjen aan
Uw voeten!
Groet de Uwe en geloof mij
Uw liefh.
P.A. de G.
D. 23 febr. 59.
In de Tijdstroom4., febr. vindt Ge een stenografie van een speech van Da Costa - grappig! - Proef
te Amst, tot 16 Maart.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Teekenen des Tijds.
Bijdrage bestaat uit beoordeling van ‘Stichtelijk Huisboek’ door J.J.L. ten Kate, d.d. februari 1859, Delft.
Ten huize van zijn schoonmoeder.
Tijdstroom, Maandschrift gewijd aan Letteren, Kunst en Wetenschap. Verscheen van 1857-1865. In de redactie zat
onder anderen J.J. Cremer.
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Brief no. 161 Aan G. Keller
Datum: 27 maart 1859
KBG

Delft 27 maart 59
Weledele Heer,
vergeef mij dat ik zoo lang verzuimde U te andwoorden op Uw vriendelijk schrijven. Ik was zwervende
te Amsterdam en elders. Mijn belofte voor de Kunstkronijk1. aan den vorigen Redacteur gedaan,
bevestig ik gaarne bij dezen aan U. Wist ik maar t'een of ander, daarvoor geschikt! Want de eischen
van dat Tijdschrift zijn zeer eigenaardig. Wat de Tijdstroom betreft - och, laat de Redactie voorloopig
de betuiging mijner sympathie - aannemen voor de belofte! Ik ben zoo bang voor beloften. Daar
bezwaren, daar vervolgen, daar jagen en plagen er mij al zoo vele! En de wil is goed, maar de geest
is niet altijd gewillig!
Geloof mij, met vriendelijke groeten,
hoogachtend,
Uw dw.
P.A. de G.
Delft, maar
dat is tweemaal, bij
vergissing - en U behoeft die herhaling niet, om te geloven!

Eindnoten:
1. Kunstkronijk, uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der Kunsten. Onder redactie van Mr J. van Lennep en S.J.
van den Bergh te 's-Gravenhage bij K. Fuhri, Directeur der Houtgraveerschool, gedrukt bij Fuhri en Smits, 1855; later
onder redactie van G. Keller. 1856 te Leiden bij A.W. Sijthof, Directeur der Houtgraveerschool, gedrukt bij H.L. Smits
te 's-Gravenhage.

Brief no. 162 Aan Fanny Bienfait
Datum: 27 maart 1859
GAD

Mijn lieve Fan,
ik had u wel liever Woensdag gehad - omdat Vrijdag en Zaturdag bezette dagen zijn - maar ‘onder
de gegeven omstandigheden’ als Stuart1. pleegt te zeggen is het goed, dat gij Donderdag arriveert;
twee uur niet waar? Wij behoeven ons toch volstrekt niet te jachten of te overspannen. 't Gaat ons heel wel. Jetjen heeft vanmorgen, zonder schade, weêr gekerkt, niettegenstaande het
daár - tegen verwachting - benaauwd was. De kinderen groeten U, en verlangen naar U. Verleden
Woensdag ben ik te Haarlem geweest; heb bij de familie Kruseman gegeten - en voorts de nacht
pratende doorgebracht bij Huet. Wij stonden 's morgens heel laat op, zoodat ik, tot mijn groote spijt
geen gelegenheid meer had Kee Morell nog op te zoeken. - Mijn Jetjen vraagt - ik zou 't haast vergeten
- of Gij denkt aan 't vaers van 9 Maart2., dat Gij voor haar zoudt overschrijven?
Iets nieuws is hier niet. De scheeve toren3. houdt zich nog steeds goed en de
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Delftsche vrienden zien er saai en verkouên uit. Jetjen Jansen4. houdt ook het huis, van wege de
Maartsche lucht. Die lieve stumper heeft van avond een dominees-soupé te administreeren, want van
morgen is de nieuwe kollega5. bevestigd. - Zult ge mij de Vertaling van Longfellow6. meêbrengen?
Pas op, als Gij 't niet doet! De bef, die gevonden is, moet bij Esser7. worden gebracht. -; Groet onze
Moeder - en dank haar zeer voor de gedroogde appeltjens. Geef aan Zuster Jeanne - al naar den
toestand van haar jeugdig .. vel - een hand of een kus voor mij -. Groet ook vooral Portty8. van wege
kleine Dina; en Dina van mij. Voorts houd u goed, en koom tot ons, in bloeienden welstand, met die
opgewektheid, vrolijkheid en belangstelling, die het mij tot een innige vreugde maken U hier te
hebben!
Is dat nu niet lief gezegd? En t'is waar ook!
Dag Fanneken!
Uw liefh. P.
haastig
Zondag-middag 27 maart 59.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L. Cohen Stuart, lid van de Kerkeraad te Delft, of M. Cohen Stuart, predikant.
‘Door Zegen geheiligd’ (?). Complete Gedichten 1912, 244.
Toren van de Oude Kerk, aan de Oude Delft te Delft.
Niet nader geïdentificeerd.
H. de Veer.
Henry Wadsworth Longfellow (1807-82), Amerikaans dichter.
H. Esser, koster der Remonstrantse Kerk te Amsterdam (Keizersgracht bij de Prinsenstraat).
Portty is waarschijnlijk een kindernaam voor één van de kinderen van A.A. Bienfait.

Brief no. 163 Aan G.J. de Clercq
Datum: 7 april 1859
UBA

Mijn Waardste,
Toen ik Woensdag thuis kwam zei Jetjen al - dat zij toch tot haar spijt het Vrijdag niet zou durven
wagen, dat zij Dingsdag zoo pijnlijk was geweest of t'al op 't laatst liep: en dat het juist daarom ook
zoo heel goed was dat Gij Zondag eens met Anna kwaamt.
Ik, voor mij, mag de Neus van v. Oordt wel. Maar ik kan onmogelijk vroeger komen dan half vijf!
Uw liefh.
P.
Donderdag-avond
na ontfangst van Uw
epistel, een uur. vliegend!
Adres:
Weledelen Heere G.J. de Clercq
adres van Oordt en de Clercq
Rotterdam.-
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Brief no. 164 Aan C.P. Tiele
Datum: 29 april 1859
UBL

Lieve Vriend, ofschoon de Thesen van dien aart zijn dat ze iemand weg zouden jagen - ben ik toch
gedetermineerd Dingsdag ten Uwent te komen. Ik hoop dat het colloquium wat minder stijf en deftig
en langdradig zal wezen dan de vorige keer. Sedert onheugelijken tijd was ik niet te Rotterdam, schoon
ik de vrienden wel bij mij zag. Maar Gij koomt nooit. Ik lees met belangstelling Uwe artikelen1. over
de Brieven van Reinout en Leonard:
Eerst Reinout en nu Leonard!
En wie zal 't dan weêr wezen?
Ik hoop een Man voor Machtelds hart;
Die zal haar wel genezen
Van 't schrijven en van 't lezen!

Al die theologie en kritiek zich draaiende rond een jong meisjen - vind ik toch nog al wonderlijk. t'Is
in den grond echt-hollandsch! Maar ik zie U Dingsdag, hope ik, en schrijf dus niet meer. Hebt Ge al
eens aan den Christelijken gedacht? of vraagt ge steeds en ziet uit naar ‘Teekenen’?
Groet de Uwe en geloof mij.
Uw liefh.
P.A. de G.
Delft
29 April 59
Ik heb gisteren en vandaag aangezichtspijn gehad - doch ben nu beter en hoop dat het niet terug zal
komen!

Eindnoten:
1. Cd Busken Huet had geschreven Brieven over den Bijbel (Haarlem 1858). C.P. Hofstede de Groot reageerde daarop
met een gelijknamig boek (1858/59). Het eerste boek is geschreven in de gespreksvorm tussen Reinout en zijn zuster
Machteld; in het tweede boek wordt Machteld beter ingelicht door haar neef Leonard. C.P. Tiele schreef over de beide
boeken, vandaar Reinout en Leonard. Zie ook Leekedichten VIII en XIX, Complete Gedichten 1912, 282-84.

Brief no. 165 Aan A.C. Kruseman
Datum: 4 mei 1859
UBL

Delft, 4 Mei 59, Waarde en geachte Vriend,
Ontfang mijn hartelijken dank voor Uw lief briefjen - de presentexemplaren van mijn vaers - en het
andere present, dat ik, ofschoon rentenier op mijn manier, best gebruiken kan in den tegenwoordigen
tijd van ‘gedaalde metal-
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lieken’ - Diezelfde tegenwoordige tijd heeft ook al invloed gehad op de keuze mijner tweede vrouw.
Ik voel iets voor De fiere Maria Theresia1.
De ‘koning’ der Hongaren!
met haar twee kroonen en zestien, zegge 16, kinderen! t'Is een edel beeld van Liefde en heldenmoed
- er is waarachtig wel iets van te maken, om Tollens stopwoord; als Beets zegt; in dichterlijk
enthusiasme oók eens te gebruiken! Valt ze mij tegen dan herdoop ik haar in haar ongelukkige dochter
Maria Antoinette!
Ik hoop dat Gij mij niet kwalijk zult nemen, dat ik Dr. Pierson verzocht heb in mijne plaats een
bijdrage voor het Scheffersalbum te schrijven. Gij - of liever het Album wint zeer veel bij de ruil! Gij
zult er zeker meer dan vrede meê hebben, vermoede ik, even als Westrheene2.. Ach, mijn sympathie
voor die zaak is zoo spoedig naar de maan geweest - en mij dunkt, de smaakvolle uitgever van zooveel
goeds - zal met leede oogen neêrzien op dát werk ook!
Ik zend mijn present-exemplaren nu maar aan Pierson.
Die platen en plaatjens weten wat in ons land! - Het kostuum van Maria Theresia deugt toch niet
voor Maria Antoinette. - Uw boek houd ik nog eenige dagen - als het te lang duurt, telegrafeer er dan
maar om s.v.p.!
Met handdruk en groeten
de Uwe
P.A. de G.
8 Mei 59
P.S. Dit briefjen werd reeds Woensdag geschreven - maar ik zond het niet op, wegens een gedachte,
die mij juist inviel toen het af was, nl. deze: ik dacht aan de hertogin van Orleans3., ik herinnerde mij
dat er een portret van haar bestaat, ongeveer in den form van Uw historische vrouwen: ik wilde U
proponeeren zoo 't kon haár in Uw bundel op te nemen, en deed onderzoek naar dat portret - maar tot
heden vruchteloos. Zoudt U er nog eens over willen denken, t'is dunkt mij der moeite waard. Gij hebt
toch dat mooie boekske gelezen onlangs verschenen ‘La Duchesse d'Orléans’ - door - wie weet men
niet? Ik beveel het U aan. Als het eenigzins mogelijk was zou ik zoo innig gaarne willen dat gij aan
dit plannetjen gevolg kost geven!
Adio.
t.t.
P.A. de G.
Adres: Weledelen Heere A.C. Kruseman
Boekhandelaar en uitgever
Haarlem.

Eindnoten:
1. Maria Theresia (1717-80), koningin van Hongarije en Bohemen, aartshertogin van Oostenrijk, later keizerin.
2. Tobias van Westrheene bezorgde het ‘Scheffer-album’.
3. In ‘Historische Vrouwen’ komt het gedicht op de ‘Hertogin’ niet voor. Wèl in Compl. Ged. 1912, 29-33 (gedateerd
1848).
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Brief no. 166 Aan A.C. Kruseman
Datum: 18 mei 1859
UBL

Waarde Vriend, zoo even ontfang ik nevensgaand schrijven van mijn kollega Tiele, wien ik Maandag
Uw brief aan de Redactie had toegezonden. Hij verheugt zich niet minder dan ik in de schikkingen.
De Chr. Alm.1. is mij liever geworden nu Gij dien zult uitgeven. Jammer, dat wij 't maar niet een
maand vroeger geweten hebben! Hebt gij al gedacht over de plaatjens? Indien wij t'eens probeerden
met twee mooije, in plaats van vier leelijke! Vergeef mij, dat ik niet (U) uitvoeriger schrijf. De reden
is - dat ik wellicht morgen een geboortebericht2. in den koerant zal mogen zetten ... Met Maria Theresia3.
zal ik 't wel vinden, doch moet eerst haar geschiedenis nog wat bestudeeren - Vaarwel, met de meeste
achting,
Geheel Uwe
P.A. de G.
D. ('s avonds)
18 Mei '59
P.S. (boven aan de brief) Donderdagm. 7 mij is een zoon geboren!

Eindnoten:
1. De Christelijke Volksalmanak stond sedert juni 1855 onder redactie van De Genestet en C.P. Tiele. Deze werd tot 1859
uitgegeven bij Van Kampen; vanaf 1860 bij A.C. Kruseman.
2. Op 19 mei werd Peter Adriaan geboren.
3. De bundel ‘Historische Vrouwen’ bevat geen gedicht met Maria Theresia als hoofdpersoon.

Brief no. 167 Aan G.J. de Clercq
Datum: 19 mei 1859
UBA

Beste Vriend,
Zoo op t'oogenblik, na lang getob, is de brave vrouw zeer voorspoedig bevallen van een ZOON!
Of wij dankbaar en gelukkig zijn! Laat het s.v.p. weten aan Hubrecht en Pierson uit mijn naam! Ik
heb het vandaag zoo druk - Ik tril van dank en lof!
Adio
Uw zeer liefh.
P.A. de G.
Donderdag
6 uur 's morgens
19 Mei 59
Adres: Weledelen Heere G.J. de Clercq
adres van Oordt en de Clercq
Wolfshoek
Rotterdam.
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Brief no. 168 Aan C.P. Tiele
Datum: 26 mei 1859
UBL

Mijn Waarde,
hier nevens voorlopig een recensietjen van dat gekke vaers Mortara1.. Verheug er U mêe. Ik denk wel
over een uitvoerig artikel, naar aanleiding van Hoekstra's Godsdienst en kunst2. - maar als ik op dat
punt mijn hart eens ga uitstorten - ben ik bang te véel te zeggen in twee zinnen.
Weet Gij dat ik een zoon heb, een krullebol? Wij zijn in-gelukkig en dankbaar. De lieve kraamvrouw
en mijn edel knaapjen maken het voortreffelijk nu - doch wij hadden barre dagen en uren, voor de
kleine P.A.3. er was. Denk aan den Christelijken! Huse4. is wel goed maar Herder5.? Waar blijven die
vaersjens die Ge mij zenden zoudt? Met vele groeten voor U en de Uwe
Uw liefh.
P.A. de G.
26 Mei 59.

Eindnoten:
1. Mortara. Dichtregelen naar aanleiding van den Kinderroof, gepleegd te Bologna, door P.K. Braat. Dordrecht, 1859.
2. Ds S. Hoekstra (1822-98), schreef Godsdienst en Kunst, Amsterdam, 1859.
3. Zijn zoontje Peter Adriaan. De Genestet dichtte ter gelegenheid hiervan ‘Op een kind in mei geboren’, Complete
Gedichten 1912, 185-7.
4. Misschien van hem: ‘Een morgen aan de Godesberg’, door P.H.H. jr. Christ. Volksalm., 1860, 78-95.
5. Herder niet nader geïdentificeerd.

Brief no. 169 Aan A.C. Kruseman
Datum: 30 mei 1859
UBL

D. 30 Mei '59
vliegend!
Waarde Vriend,
The spirits flight
Past and Future
the Birthday en
He knew the Scriptures from his youth of ook:
Spreek Heer, Uw dienstknecht hoort!1.
Ziedaar vier uitnemende platen! Gij ziet hoe ik met Uwe keuze grootelijks vrede heb!
Magdalenaas en Mariaas moesten wij deze keer nu maar eens niet geven.
Nieuwsgierig ben ik naar de ‘vaste titel’. Het plaatjen is fiksch. Ik zal Tiele de platen maar niet
zenden, daar ik toch verzekerd ben, dat hij met ónze keuze óok zeer tevreden zal wezen.
Maandag aanst. spreken wij elkander. De platen zijn nu zóó dat de text of vaersjens er wel van zelf
bij zullen komen. The spirits flight staat mij niet
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duidelijk voor den geest, op t'oogenblik. Maar ik weet toch, dat het onderwerp mij toelacht. Dank
voor Uw briefjen.
Ik ben innig gelukkig met mijn zoon. Alles gaat perfect. Met vele groeten
hoogachtend
de Uwe,
P.A. de G.

Eindnoten:
1. 1 Samuel 3:9, 10. De Genestet heeft afbeeldingen ter ‘bedichting’ ontvangen (zie ook brief no. 172 en 173, 19 en 28
juli 1859).

Brief no. 170 Aan Henriette Bodel Bienfait-Starck
Datum: 2 juni 1859
GAD

D. 2 Juny 59.
Lieve Zuster, ik zend U een pakjen boeken:
Het Leesgezelschap van Diepenbeek -de Voorletters, een roman, dien ik niet gelezen heb maar Huet
meê ‘dweept’ - Scènes et Proverbes van Feuillet - dat is heel mooi - en de Génevieses van Töpfer1.
die ge misschien kent, maar die ik voor mij gedurig herlezen kan. - Voorts een afdruk van een vaers
van mij2., voor Uw besten man. Ik ben Dingsdag avond - trots regen en donder èn bliksem - goed
thuisgekomen. In mijn eenzaamheid, in 't rijtuig, had ik veel te denken en de weg viel mij niet lang,
al was het heet. - Lieve kind, schoon heel treurig, het was mij toch ook heel goed in uw nieuwveensch
kluisjen, zoo vol weemoed en toch zoo vol vrede, zoo vol droefheid, en toch zoo vol ‘geluk’ in den
heiligen zin van 't woord. God blijve u sterken, en troosten in uw teedere moederrouw - gelijk Hij
deed tot heden! Ik schreef u gaarne meer, maar t'is zoo druk dezer dagen. Ontfang de beste groeten
van mijn Jetjen ook van onze Jeanne. Zij is gisteren met mij weer in den tuin geweest - doch blijft
nog heel zwak, ofschoon zij aansterkt. Ik zal mijn best doen Zaturdag met Jeanne3., Marie4. te gaan
feliciteeren. Groet Uw geachte Moeder, - Uw trouwen E. en weet mij, altijd of altijd meêr.
Uw hartelijk liefh.
P.A. de G.

Eindnoten:
1. Petrus van Limburg Brouwer: Het Leesgezelschap van Diepenveen, 1847. De Voorletters is een roman van Montgomery
uit 1859. O. Feuillet: Scènes et proverbes, 1851. R. Töpfer: Nouvelles Génevoises, 1839.
2. Het gedicht De Heiden-Apostel, naar Béranger, kan in die tijd ontstaan zijn. Zie Complete Gedichten 1912, 250-2.
3. Catharina Jeanne Bienfait.
4. Louise Marie Bienfait.
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Brief no. 171 Aan G.J. de Clercq
Datum: 3 juni 1859
UBA

Vrijdag-avond
Beste Gideon,
dank voor Uw weldoend briefjen - dank ook Hubrecht zoo gij hem ziet. Hier gaat ‘God zij geloofd’,
alles naar wensch met de Moeder en haar Zoon. Peter Adriaan zal hij heeten. Uw bezoek Zondag zal
uitermate zeer mijn ziel verheugen. Kom bijv. 's midd. tusschen 12 - en 4. of anders s'avonds. Ik preêk
's morgens - een klein preêkjen, want ik wou niemand voor mij laten optreden daar de pas gekomen
Dominé den tweeden Dominé1. in de groote kerk bevestigt - en het dus een naar beurtjen is, voor een
vreemde.
t'Is anders wel wat heel druk na die dagen van zoo groote spanning. Reeds Zondag nacht was de
accoucheur hier, Maandag ochtend telegrafeerden wij de Moeder - en het bleef nog uitstel en tobben
tot Woensdag nacht - en toen weer tot Donderdag half zeven. Ook was de brave vrouw gisteren zoo
àf, dat zij gedurig met brandwijn versta wel dat zij dien róok en niet drónk moest worden bijgehouden.
Maar heden is 't heerlijk. Mijn jongen heeft al ettelijke malen gezogen, dat het een lust is. Hij lijkt op
Anni en is zeer gezond - naar de profetie van de Baker en de Lúren! Op het oogenblik is hij verbazend
lallig en schreeuwt dat ik niet werken kan. Ik zal maar gaan slapen. Hoe beklaag ik Uw lieve Anna
met haar tic! Die arme vrouwtjens hebben toch veel te lijden om den wille van ons en hare kinderen!
Iemand heeft mij laatst gezegd: Als de vrouw en de man, om beurten moesten bevallen - kwamen
daar in een gezin nooit meer dan twee kinderen! Ik heb Jetjen verteld van Uw ‘extra-kneepjen’. Ze
zei: ik woû dat hij maar eens eventjes zoo'n kneepjen voelde - dan zou hij niet meer spreken van zijn
extra kneepjens! Ik heb voor mijn jongen al verschillende dwaze kadeautjens gekregen, een trommel, een fluit, een
ratel, een cigarenpijpjen een blaauw kieltjen met een trein en een zilveren kroes - die laatste van Mevr.
Heyting2. - maar ik ga naar bed - adio.
Morgen schrijf ik hier bij hoe ons Jetjen sliep Rustige nacht. Jetjen is heel wel.
Uw zeer liefh.
P.A. de G.

Eindnoten:
1. Hendrik de Veer, beroepen van Wormerveer naar Delft 22 mei 1859.
2. Mevrouw D. Heyting-Rouffair. Verhuisde in 1859 naar Leiden. Ze had vijf kinderen. Nadere gegevens ontbreken.

Brief no. 172 Aan A.C. Kruseman
Datum: 19 juli 1859
UBL

Delft 19 Julij '59.
Waarde Vriend,
Hoe staat de Graveur met de plaatjens? Ik woû gaarne zoo spoedig mogelijk een proefjen hebben van
Samuel: ‘Spreek Heer, Uw dienstknecht hoort’ - en ook, van Past and Future1.. Bij het eerste zou een
groot vriendinnetjen van
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mij, nl. de Dichteresse, en wier naam ik gaarne in den Christelijken zag, Estella Hertzveld2. een vaers
schrijven. Zij wacht op het proefjen, dat ik beloofd heb haar te zenden.
In de eerste helft van Aug. koom ik buiten en hoop dan spoedig met U eens nader te spreken, over
een en ander. t'Is op t'oogenblik te warm om te schrijven en te denken. Ik denk alleen eventjes aan
Uwe Aurora die ik niet geheel vergeten zal. Met vriendelijke groeten, hoogachtend t.t.
P.A. de G.
Adres:
Weledelen Heere A.C. Kruseman
Boekhandelaar
Haarlem.

Eindnoten:
1. Zie brief van 30 mei 1859. Waarschijnlijk slaat dit op het anonieme gedicht dat in de Christelijke Volksalmanak 1860,
p. 122, is verschenen.
2. Estella Dorothea Salomea Hertzveld (1837-1881), begaafd dichteres en letterkundige, was medewerkster aan de
Christelijke Volksalmanak, waarin van haar gepubliceerd werd ‘Boven de graven, aan eene doode’ (1860, p. 95-100).)
Het gedicht is gedateerd oktober 1859.

Brief no. 173 Aan C.P. Tiele
Datum: 28 juli 1859
UBL

Lieve Vriend,
Opgewektheid en tijd hebben mij de laatste weken ontbroken, om naar mijn belofte iets te schrijven
voor Uwe ‘Teekenen’. t'Is lang niet fleurig in mijn huis. Mijn lieve vrouw, die de eerste dagen na
haar bevalling zoo wel was, sukkelt nu sedert negen weken en is zwak en blijft zwak. Na den doop
van ons kindjen is zij niet meer uit geweest. En al wat zij gebruikt, helpt haar niet. t'Is nu weêr elken
dag koorts en hoesten! Gij zult dus begrijpen, dat ik wel zorgen heb. Aanst. week - ten minste zoo is
het plan - gaan wij nu de buitenlucht beproeven. Ik zal blij zijn, als zij maar eenmaal te Bloemendaal
is - schoon ik mij volstrekt geen illusies maak dat het buiten-zijn spoedig baten zal. Hebt gij reeds het een en ander voor onzen Christelijken? Ik heb gezorgd en zal zorgen voor de
vaerzen - ook voor een paar prozastukken. Ik schreef Kruseman dezer dagen om proefjens van de
plaatjens, want Estella Hertzveld - een lief poëtisch ‘schwankend’ Jodinnetjen zal voor mij een vaers
maken bij den kleine Samuel ‘Spreek Heer!’ enz. Schrijf mij van 2 - 30 Augustus te Bloemendaal, zoo Gij mij wat te zeggen of te zenden hebt.
Gaarne zou ik nog eens te Rotterdam gekomen zijn - maar ik ga niet graag van huis.
Bij dezen zend ik Hoekstra's Godsdienst en Kunst1. maar terug. Ik zal er toch vooreerst niet toe
kunnen komen, naar aanleiding daarvan een goed stuk te schrijven.
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De twee andere boekjens, die ik nog heb, houd ik maar. Die hebben geen haast. Bij tijd en wijle schrijf
ik er wel eens een klein aankondigingetjen van. - Doe Uw best voor den Christelijke - ik kan deze
keer misschien niet zooveel doen als anders. Groet de Uwe en geloof mij,
Truly Yours,
P.A. de G.
P.S. Ik las met genot Uw laatste artikelen in de
Teekenen - en niet alleen ik zeker! - Adio.

Eindnoten:
1. Zie brief no. 168, 26 mei 1859.

Brief no. 174 Aan P.E.H. Bodel Bienfait
Datum: 30 juli 1859
GAD

Beste E, ik heb het nu zoo geschikt dat ik 7 Aug. aan de Oude Wetering preêk. Dus koom ik den
6-den, met de boot van Amsterdam bij U en blijf tot Maandag - indien nl. alles wel gaat, en daar niets
tusschenbeiden valt. Ik had een treurig weekjen. Mijn lieve zwakke heeft elken dag de koorts en voelt
zich veel minder, dan toen gij haar gezien hebt. De hoest evenwel is ook veel minder. Woensdag ben
ik met Gijsberti1. bij Uw vader geweest. Toen hebben ze lang gepraat en de medicijnen veranderd.
Morgen koomt Dr. Starck2. weêr hier. Dingsdag zouden wij naar buiten gaan - maar hoe dat gaan
moet, met die koorts, die van 11-4 duurt, weet ik niet! Ik zal blij zijn als wij er zijn. Wij hebben niet
meer getoerd sedert dien avond met U; zij is zelfs het huis niet uit geweest. Uw Vader zei me, dat
mijn Jetjen hem verleden Zondag niet was meêgevallen - hoe zal het nu weêr zijn? Marie3. heeft verl.
Zondag - ik was toen naar Amersfoort - heel hartelijk en trouw hare hulpe aangeboden - doch Jet
vond het gevoel zoo verdrietig, dat zij zoo niets of niets aan haar hebben zou, dat zij haar aanbod niet
durfde aannemen, voor het oogenblik - ook omdat we nu toch zoo spoedig naar buiten gingen. - Ach
het is zoo'n treurig getob en het kost mij wel eens moeite niet ‘down’ te zijn. Maar ik heb misschien
nog zooveel geduld en ‘lijdzaamheid’ van noode. Zeg aan Uw Jetjen dat - zoo ik haar op 4 Aug.4. niet
schrijf, dit is omdat ik haar den 6-den hoop te zien. Wilt Gij zorgen, dat ik een behoorlijk wagentjen
heb om 's morgens naar die Wetering te rijden. De dienst begint om half 11 ure. Bok preêkt voor mij
te Gouda. Ik had erg het land om alleen in die vreemde stad te zijn, waar ik geen schepsel ken - en
vind het nu veel beter geschikt. Ik schrijf U zoo lang vooruit, opdat gij andere logés, die belet mochten vragen kunt weêren
Geloof mij met veel liefde Uw
P.A. de G.
haastig gekrabbel!
Vele groeten van mijn lieve stumper.
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Adres:
Weledelen Heer P.E.H. Bodel Bienfait.
Predikant te Nieuwveen.
(bij Leiden)

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

François Marie Theodore Gijsberti Hodenpijl (1806-1887), medicus, wonend Noordeinde 6 te Delft.
Deze woonde aan de Amsterdamsche Veerkade te 's-Gravenhage.
Waarschijnlijk Marie Brouwer Starck.
Verjaardag van Henriette Bodel Bienfait-Starck.

Brief no. 175 Aan A.C. Kruseman
Datum: 9 augustus 1859
UBL

Veelgeachte Vriend,
óf Donderdag óf Vrijdag hope ik zelf U, zoo tegen koffietijd, 12 uur, een bezoek te komen brengen.
Daar ik Zondag ‘buiten af’ preêken moest, ontfing ik Uw briefjen te laat, om het nog voor Zondag te
kunnen beandwoorden.
Met achting en vriendschap,
de Uwe
P.A. de G.
Bloemendaal
9 Aug. '59.
Adres:
Weledelen Heere A.C. Kruseman
t.t.
boekhandelaar
Haarlem.

Brief no. 176 Aan C.P. Tiele
Datum: 9 of 10 augustus 1859
UBL

Lieve Vriend, dank voor Uw hartelijk schrijven. Het gaat helaas met mijn lieve vrouw niet beter. Nog
steeds elken dag koorts, trots versterkte kinine - en overigens hetzelfde. Zij heeft van al die mooie
dagen niet meer kunnen genieten, dan 's morgens een uurtjen. De rest van den dag brengt zij dóor
zittende of meest liggende op de kanape. Wij hebben lijdzaamheid van noode is en blijft dus onze
dagtekst. Ik verheug mij zeer dat Gij aanst. Zondag voor mij
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preêkt. Ook wat Ge mij schrijft aangaande den Christelijken verkwikt mij. Huet en Ina geven
waarschijnlijk beiden iets - de eerste zeker. de Veer1. had mij reeds beloofd. Moge 't fiksch zijn. Hij
heeft wel idees, maar is geen meester van den form.
Dezer dagen zal ik eens met Kruseman spreken. Nog heb ik de plaatjens niet. Ik schreef U toch dat
Estella Hertzveld voor mij een vaers zal maken bij den kleinen Samuël? - Weet Gij niet een of anderen
talentvollen en humanen Roomsche die ook een bijdrage zou kunnen leveren?
Ik krijg denkelijk ook nog een opstel van een civiel Ingenieur C. Huet2., dat wel goed kan worden.
Pres Gij Pierson ook nog eens. Ik vergat het, toen wij laatst samen waren op de trein, beiden om te
gaan preêken, hij te Leiden, ik te Haarlem. - Hebt Gij Uw bijdrage al af? Ik heb eenige bruikbare
vaersjens en portefeuille. Groet Uwe vrouw van mij. Nogmaals dank voor Uw trouwen brief.
Geloof mij, met zeer oprechte liefde
Uw P.A. de G.
vliegend.
waarschijnlijk ga ik deze of de volgende maand een paar ondeugendheden in
't Licht zenden.
de een getiteld:
Machteld en Leonard3..
Theologisch romance 19e eeuw
en de ander ... St. Niklaas-avond4.
een gedicht der jeugd, van P.A. de G. Doch houd het voor U. Slechts enkelen mijner vrienden weten er nog van. Hubrecht Gr. Adres:
Weleerw. Zeergeleerden Heer
C.P. Tiele
Pred. bij de Geref. Remonstrantsche Gemeente
te Rotterdam

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

H. de Veer was directeur van een Hogere Burger School te Delft.
Waarschijnlijk is bedoeld A. Huet.
Leekedicht no. XIX (Complete Gedichten 1912, 282). Zie brief no. 164 d.d. 29 april 1859 en no. 179 d.d. 6 sept. 1859.
De Sint Nikolaasavond - Een Amsterdamsche vertelling (1849) in: Complete Gedichten, 83-122.

Brief no. 177 Aan G.J. de Clercq
Datum: 21 augustus 1859
UBA

Bloemendaal 21 Aug. 59
Lieve Vriend,
Een paar woorden maar, omdat ik beloofd heb U wat op de hoogte te houden. Dr. Starck is van daag
hier geweest van 2 tot 7 - Hij heeft den toestand
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van mijn Jetjen niet gunstig bevonden. Zij zag er dan ook heel anders uit en was anders als gij haar
gezien hebt. De koorts wijkt niet en was vandaag meer nog dan gewoonlijk. Het nachtelijk hoesten
en transpireeren is ook nog al erg. De medicijnen zijn nu geheel veranderd. Starck liet ons niet zonder
hope - doch vond den toestand van mijn lieve zwakke zeer kritiek. God zegene de nieuwe middelen.
Voorlopig blijven wij nog drie weken stellig hier - dan zullen wij verder zien, heeft Starck gezegd.
Wij hadden van de week goede bezoeken van Daan1. en vooral van Adriaan en Lard en Line.
God zij met u en de Uwen.
Uw liefh. P.A. de G.
Adres: Weledelen Heere G.J. de Clercq
adres van Oordt en de Clercq
Wolfshoek
Rotterdam

Eindnoten:
1. Daniël de Clercq.

Brief no. 178 Aan G.J. de Clerq
Datum: 29 augustus 1859
UBA

Bloemendaal 29 Aug. 59
Maandag morgen. 10. u.
Beste Gideon, hartelijk dank voor uwe trouwe weldoende letteren. Ja, lieve kerel, het zijn wel ‘hard
times’ - maar aan veel troost en veel liefde ontbreekt het niet. Op dezen oogenblik is de toestand
mijner zwakke nog al betrekkelijk gunstig - schoon eigentlijk over 't geheel geslagen alles hetzelfde
blijft en de zwakheid eer meer dan minder wordt. De hoest is ook weêr van nacht wat meer geweest
- doch sedert 12 dagen nu, geeft zij niet op. De eetlust en digestie blijven goed. En dat onderhoudt
de krachten. De dagen, dat zij zich niet beweegt, zelfs niet een 25 schreden in den tuin loopt, is zij
het best. Als ik op de kanapé zit, ben ik een heele held zegt ze tusschen beiden; maar als zij van de
kanapé naar tafel schuift is ze moê. Haar stemming is zeer opgewekt, en ook haar stem heel goed. Zij
kan langer praten zonder kugchen. Ook de nieuwe middelen - ijzer en jodium - schijnt zij tot nog toe
best te kunnen verdragen en dat is een heel goed teeken. Ach! zoo nu die slopende koorts maar eens
weg bleef - doch die koomt geregeld elken dag in meerdere of mindere mate, evenwel volstrekt niet
erger dan toen zij de kinine gebruikte, want die schijnt haar meer kwaad dan goed te hebben gedaan.
Verleden Dingsdag - het is al haast weêr acht dagen! - had ik een barre dag. Mijn Jetjen had erg de
koorts en was niets goed. Mijn vrolijke Dina had ook koorts - en kreeg mij daar om half vijf nog al
een zware stuip die lang aanhield. Zaturdag was het lieve kind er nog zoo zwak van, dat zij niet alleen
kon loopen. Nu gaat het beter, doch het is mijn boerinnetjen nog geducht aan te zien. Wat ik dien
fatalen Dingsdag geleden heb - van schrik en angst - voor moeder en kind kan ik U niet zeggen. Ik
dacht dat mijn lieveling stierf - en vreesde de gevolgen van den schrik voor
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Afb. 7. Afbeelding bij het gedicht: ‘Twee Levensbeelden’.
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Afb. 8. Louis Bienfait.

Afb. 9. C.J. Bienfait-Bodel Nijenhuis.

Afb. 10. Interieur van het Remonstants Kerkgebouw te Delft ten tijde van De Genestet.
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mijn Jetjen. Doch - tegen alle vreeze - heeft zich alles wel geschikt. - Wat Zuster Dina voor ons is en
doet - is niet te beschrijven noch te vergelden.
Ik ontfing een hartelijk schrijven van Hubrecht. Wees Gij zoo goed hem iets van dezen mede te
deelen. Dan schrijf ik hem zelf nog eens over een dag of wat. Zeg hem ook, dat hoe gaarne ik hem
eens hier zag - het evenwel beter is, dat hij niet koomt. Het gaat hier zóo up en down. Donderdag 11.
hadden wij een bijzonder mooien dag. Vrijdag minder, Zaturdag veel minder; gisteren weêr mooien
- wat zal 't nu van daag weer zijn? Mijn zielsstemming gaat even zoo op en neêr. Was ik maar wat
minder ongedurig en kon ik maar meer geregeld iets uitvoeren! Doch mijn naam is Onrust. Maar ook
God geeft kracht.
Weet Gij hoe nu door de Kunst eigentlijk de toestand van mijn Jetjen wordt ingezien? Alzoo: Daar
zijn wel tubercels in de long aanwezig - maar deze zijn nog niet tot verettering overgegaan. Ware dit
het geval - dan zou het mis zijn. Nu is er nog goede grond van hope - als God de middelen zegent,
dat spreekt. Van de deelneming Uwer Anna ben ik wel zeer diep overtuigd. Zij móet zich vooral
opgewekt houden. Geef Uw kind een kus voor mij. Als Uw beste Moeder te Amsterdam is hope ik
haar een bezoek te gaan brengen. De laatste tijden ben ik niet van hier geweest - omdat ik mijn bleeke
lieveling te veel observeeren moet en Starck uitvoerig verslag geven van velerlei. - Van de week moet
ik een dag naar Delft, om te bevelen dat ze mijn huis witten en schoon maken. t'Is pleizierig - die
verhuiszorg! Er is veel in Uw brief, waarop ik uitvoerig zou wenschen te andwoorden - maar ik houd
mij kalm en ga nu mijn vrouwtjen opwachten, die meest tegen half elf eerst verschijnt. Dan praat ik
wat met haar. Ik heb dan geen tijd meer te schrijven en de brief moet op de post. Groet allen en ontfang
den besten der handdrukken van Uw zeer liefh.
P.A. de G.

Brief no. 179 Aan G.J. de Clercq
Datum: 6 september 1859
UBA

Bloemendaal 6 Sept.
Dinsdag-middag
Beste Gideon,
ik heb beloofd u wat op de hoogte te houden. Maar ach, ik kan U ditmaal niet zulke betrekkelijk goede
berichten van mijn lieve zwakke geven, als de laatste keer aan Hubrecht. Ook reeds den dag nadat ik
hem geschreven had, was het weêr minder. En nu de laatste drie dagen is het treurig. De koorts is
erger, het transpireeren is erger, vooral ook de hoest is veel eger, en - zij geeft weêr op.
‘Het gaat met haar, al op en neêr
en - langzaam achteruit’1.

Ziedaar de korte geschiedenis! - Haar stemming intusschen blijft Goddank! lief, kalm, opgewekt schoon toch ook soms melankoliek. Wij spreken ook nog al - doch niet geheel doór. - Gisteren waren
Aad en Goos, hier, bij Dina2.. Zij zagen Jetjen om half acht eerst met een kleurtjen - en zij viel meê.
Maar dat kleurtjen was koortsigheid. Toen ze haar om half tien, nog even goeden dag kwamen zeggen,
was de indruk heel droevig - geloof ik.
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't Was dus gisteren ook geen mooie dag en van daag ook niet. Wij zijn allen wat ‘down’. Tusschen
beide koomt met alle golven over mij de grenzenlooze wemoed des levens. Maar ik wil den levensmoed
bewaren - ook, als 't kan den levenslust. Aanst. Vrijdag is het onze trouwdag ... Wel vrolijker gevierd! Groet Uwe Anna en Uw kind. Zeg
aan Hubrecht, dat ik hem over eenige dagen weêr eens schrijven zal. Mijn kinderen zijn wel.
Weet Gij dat, na onze Kindermeid, ook onze Baker Vrijdag met galkoortsen vertrokken is? Ik ben
drie dagen op de Bakerjagt geweest, verleden week. Wij hebben nu weer een zeer goede uit Haarlem,
in de plaats, en in de drie dagen van nood heeft Jetjen Bienfait-Croockewit3. ons haar Baker afgestaan.
Hoe gelukkig toch als er velen tegelijk in de familie bevallen! Mijn jongske lacht het leven en zijn verschillende bakers vriendelijk tegen. Dina is weêr de oude
en bijzonder gehecht aan haar Peettante4. - Zij noemt mij tusschenbeid: Oom Peter, even als de jongste
van Antoine. Hierbij een afdruk van mijn vaersjen uit de Gids5.. Denk er aan wat voor mij te dichten
bij ‘the first Birthday?’ Begraaf Uw talent niet in de aarde6.. Ik heb een vaersjen in het hoofd, dat zóo
beginnen moet:
Ofschoon mijn ziel wel leeft met U, mijn God!
Geen vrome volzin wil mij van de lippen!
Wij dezer dagen vinden ons denken en gevoelen wedergegeven - en onze stichting in de Woorden
van den psalmist.
Uw zeer liefh.
P.A. de G.
Adres: Weledelen Heere Gideon de Clercq
adres van Oordt en de Clercq
Wolfshoek
Rotterdam.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

De dichter citeert uit zijn ‘Haantje van den toren’.
Schoonzuster van de dichter.
Henriette Bienfait-Crookewit (1824-57); in 1850 getrouwd met Henri Jean Corneille Bienfait.
De Genestets dochtertje en haar tante Cornelia Gerardina Bienfait.
Betreft het vers ‘Machteld en Leonard’ (Theologische Romance, XIXe eeuw, 2e helft) verscheen in De Gids, II (1859),
408 en in Complete Gedichten 1912, 282-5.
6. Toespeling op de gelijkenis van Jezus in Matth. 25: 15-28.

Brief no. 180 Aan G.J. de Clercq
Datum: 9 september 1859
UBA

Bloemendaal 9 Sept. 59.
Vrijdag-morgen 12 uur
Beste Vriend, Innig dank voor Uw heerlijk briefjen en niet minder heerlijk vaersjen, dat ik zoo even
ontfing als een lieflijk en we-moedig geschenk, op onzen Trouwdag. Wat was dat anders heden voor
zeven jaren! De Bruid mijner jeugd ligt thans met de gewone koorts te hoesten op haar rustbed. Dezen
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morgen hadden wij diep-melankolieke oogenblikken. ‘Wij zijn toch nog bij elkaêr’ zei mijn lieve
zieke. De toestand blijft over 't geheel dezelfde. De avonden zijn nog al goed. - Ik heb tot 11 uur toe
een bitteren strijd gestreden tegen al den weedom van het tegenwoordige - doch nu gaat het beter. Ik
kan mij weêr beheerschen en opgewekt zijn.
Fiat Voluntas!1.
Aan Uw vaersjen2. ontbreekt, wat de form betreft, het een en ander, maar dit wordt rijkelijk vergoed
door de gedachtes en de geheele opvatting. Het heeft mij meer gesticht dan een stuk of wat preêken.
Wat zoudt gij zeggen als ik mijn ‘Herinring aan Hilgersberg’3. eens daar neven liet drukken? 't Zou
voor onze vrienden zijn. Hebt gij het liever niet, dan gebeurt het ook niet, want ik heb vaerzen genoeg
voor 't Boekske4. - dat er wel mooi en nog al zeer ernstig uit zal zien, deze keer - doch mij lacht het
ideetjen wemoedig toe. In geval gij het goed vindt mag ik dan de bewuste regelen eens overschrijven,
want zelf bezit ik ze niet?
Groet Uw Anna zeer van mij. Ik hoorde gisteren van Lard dat zij het wel maakte. Met ons jongske
en onze baker en de andere olijfplantjens gaat het naar den vleesche. - Ik zal u allicht spoedig een
proefjen zenden van Uw vaers, misschien met eenige proposities om te veranderen hier en daar. Het
plaatjen is beter nog geretoucheerd. Ik zal u een mooi afdrukjen zenden. Kus Marguerite en groet
Hubrecht en Maria5.
t.t.
P.A. de G.
Adres:
Weledelen Heere Gideon de Clercq
adres: van Oordt en de Clercq
Wolfshoek
Rotterdam -

Eindnoten:
1. Een soort leidmotief, reeds als motto boven ‘Het Haantje van den toren’, december 1857.
2. Versje van De Clercq bij de plaat ‘The first birthday’ voor de Christelijke Volksalmanak 1860. Het gedicht heeft als
titel: Een eerste verjaardag (p. 28-31).
3. Dit gedicht is niet gevonden.
4. Bedoeld is Christelijke Volksalmanak.
5. Louise Marie Boerlage-Bienfait.

Brief no. 181 Aan A. Kruseman
Datum: 16 september 1859
LMG

Bloemendaal 16 Sept. 59.
Amice,
het heeft mij oprecht leed gedaan dat ik van January tot April niet met meer ijver de gelegenheid heb
opgezocht om U en Uwe Bruid1. - op het tipjen na - te Rotterdam een bezoek te brengen. Maar het is
voor mij zoo heel moeilijk om des Zondags van huis te gaan - en dat was het van den winter bovenal.
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Bovendien, ik had het ernstig voornemen in de maand Mei of van den zomer, mijn verzuim - mijn
zeer onwillekeurig verzuim - goed te komen maken. Doch gij weet hoeveel zorg en kommer nu sedert
vier maanden mijn deel is geweest. En ik hoop en vertrouw dat zoowel gij als de Uwe de lange en
treurige beproeving, die ons getroffen heeft, wel zult willen beschouwen, als een genoegzame
verontschuldiging voor den schijn van onhartelijkheid, dien ik op mij heb geladen. Och, och reeds
van den winter is het tobben geweest, bij mij aan huis, zoodat wij ook - om Jetjen volkomen rust te
bezorgen - geruimen tijd te Amsterdam hebben doorgebracht, en dit mag meê oorzaak geweest zijn,
dat Gij mij nooit een Zondag te Rotterdam zaagt. Op het oogenblik blijft de toestand van mijn lieve
zieke - steeds dezelfde. Wij gaan niet achteruit, ook niet vooruit en zóo kan het nog heel lang duren.
Wanneer zij redelijk is hope ik U in de bruidsdagen een bezoek te brengen. Maar wij leven bij den
dag en ik ben geen meester van mijn tijd, in deze omstandigheden. Op het laatst van de aanst. week
denk ik Jetjen weêr naar Delft over te brengen. - De invitatie van Papa voor Uw feestelijk Diné te
'sHage op 23 Sept. kan en mag ik niet aannemen. Als het weder eenigszins gunstig is, is die dag voor
onze overtocht bestemd, wanneer ik ten minste met verhuizen, want ik moet aanst. week verhuizen
ook! - klaar kan komen, en alles wat meê wil. Ontfang met de Uwe bij deze voorlopig mijn oprechte zegengroeten - die ik wensch in persoon te
komen herhalen.
Ik hoop dat het Najaars zonnetjen vrolijk over U zal schijnen in de Bruidsdagen - en een Zonnetjen
van liefde en voorspoed voor U stralen mag lange jaren door. Breng mijne groeten over aan Uwe
aanst. Bruid en doe bij haar een goed woord voor mij, wien het zoo zeer spijt nog haar kennis niet te
hebben gemaakt. Een lieve bruid en een gelukkige Bruidegom mogen niet boos zijn op een berouw
hebbend Zondaar, in de verdrukkinge. Mijn Vrouw voegt haar wenschen en groeten, bij de mijne!
Vergeef mijn haastig en onbelangrijk schrijven - en houd het voor waar Dat ik zeer gaarne wezen wil
Uw liefh. Vriend
P.A. de Genestet.
Adres: Weledelgestrenge Heere
Mr. Alexander Kruseman
te Vlaardingen.

Eindnoten:
1. Jacoba Adriana Martha Ledeboer te Rotterdam.

Brief no. 182 Aan G.J. de Clercq
Datum: 19 september 1859
UBA

Bloemendaal 19 Sept. 59
(Maandag avond laat)
Beste Gideon,
De laatste brieven, die ik van U ontfing waren treurig - och die arme jongen in 't verre land, en Uw
lieve moeder1. hier! Ik heb toch nog een stukjen hart over om te deelen in deze droefheid, - al is het
dan ook vol van eigen leed! Het gaat slecht.
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De laatste dagen is de toestand zeer verergerd. De hoest was hevig dag en nacht en heden is er een
golf bloed uit de long gekomen. Gij kunt begrijpen hoe wij ontsteld en verslagen zijn. Ik heb
onmiddelijk om Starck geschreven. Zij zal nu niet meer naar Delft kunnen worden overgebracht. De
dokter hier zei reeds, dat het niet kon. Zij is Goddank nu weer vrij kalm. Ik woû dat ik het ook was!
Maar ik heb mijn lieve zieke elken dag meer lief2. en mijn strijd wordt bang. Groet Anna ook de
Hubrecht's. - Mijn Jetjen zelf wil nóg naar Delft ook om bij Starck te wezen vooral. God zij bij haar
en met ons. Dat is het beste!
Uw liefh. P.A. de G.
Adres: Weledelen Heere G.J. de Clercq
adres: Wolfshoek
Rotterdam.

Eindnoten:
1. Haar zoon Matthijs overleed te Batavia op 26 juli 1859.
2. Zie het gedicht ‘Liefde’ (gedateerd 1859) in Complete Gedichten 1912, 188 en in de Christ. Volksalmanak van 1861,
p. 145.

Brief no. 183 Aan C.P. Tiele
Datunm: 21 september 1859
UBL

Bloemendaal 21 Sept. 59
Lieve Vriend, ‘Drie avonden’ vind ik zoo-zoo. Er is wel iets in maar het stukjen verraadt zeer een
nog ongeoefende hand. Tégen de plaatsing evenwel ben ik niet - tenzij dat de Almanak vol is, of dat
wij nog iets beters krijgen. Wij zullen t'in petto houden - vindt ge niet? Uw bijdragen zag ik nog niet
en verlang ze in proef te zien. De vaersjens van mijn waarden kollega de Veer1. zijn niet mooi.
Misschien gebruik ik er iets van, als bladvulling. Ook Uw vertalingen hadden beter kunnen wezen.
Dat weet gij even goed als ik. Maar Gij hebt mij geholpen als een Broeder. Hebt Gij de plaatjens al
gezien?
Ach meen niet, dat het met mijn lieve patiente steeds beterende gaat. Het tegendeel is waar. Wij
zijn de laatste dagen hard achteruit gegaan. Misschien hebt Gij het reeds gehoord. Maandag was een
bange dag. Zij heeft vèel bloed opgegeven uit de long en is erg verzwakt. Het kán nog lang duren,
maar ik geloof niet, dat het zoo heel lang wezen zal. Heden is Dr. Starck uit 's Hage overgeweest. Hij
heeft mij aangezegd, dat er bij menschen eigentlijk geen kans meer was van herstel. De teringkoorts
sloopt haar dag aan dag. Zij is Goddank, kalm en lieflijk gestemd mij ten voorbeeld en steun. Voor
mij, ach, ik kan vaak niet oproeien tegen al de droefheid en wemoed, die mij overstelpt nu hier in dit
oord van zooveel zegen en gezegende herinneringen.
Mijn liefste Plek werd mijn olijvenhof2.. Waarschijnlijk zal ik haar dezer dagen per jacht - rijden
kan niet meer - vervoeren naar Amsterdam, bij onze moeder. Dáar heeft zij de meeste rust en is
omgeven van allen, die zij 't meest lief heeft. Ik heb beloofd haar niet te zullen verlaten, natuurlijk slechts als het redelijk is wenschte ik een enkelen Zondag s'avonds te gaan preêken. Voorts
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hope ik en vertrouw ik op de hulp mijner vrienden. Ik reken ook op de Uwe. Wilt gij een vrijbeurt
voor mij openhouden? Wat vertelt de Kerkelijke Koerant3.? Ik lees dien nooit. Hoe jammer dat de
‘Teekenen’ sterven. Maar t'is alleen een Teeken, dat Drayer4. het de auteurs aan duiten liet ontbreken.
Niet waar? - Groet Uwe vrouw van mij. Wilt gij ook Dr. van Teutem eens van mij groeten? De
Levensbeschouwing5. van Huet is een preêk die hij te Delft voor mij gehouden heeft, tot groote stichting
mijner lieve vrouw, die er ook verleden Zondag door geheiligd werd, ten tweeden male, geloof mij,
Uw liefh.
P.A. de G.

Eindnoten:
1. H. de Veer: Proeve van een populairen Kommentaar. In Christelijke Volksalmanak, 1860, p. 165-170.
2. Gedicht De Liefste Plek (1854) in Complete Gedichten, 141-145.
Olijvenhof: toespeling op het lijden van Christus.
3. Kerkelijk Weekblad, sedert 1855 genaamd Kerkelijke Koerant.
4. Teekenen des Tijds werd door C.W. Drayer, uitgever te Rotterdam, verzorgd.
5. C. Busken Huet publiceerde ‘Levensbeschouwing’ in Christelijke Volksalmanak 1860, p. 8-28.

Brief no. 184 Aan A.C. Kruseman
Datum: 24 september 1859
UBL

Amsterdam 24 Sept. '59
Vrijdag morgen.
Vriend Kruseman, ziedaar het vaersjen - niet zoo goed als ik het wenschte - maar bruikbaar toch.
Zend mij s.v.p. als het kan, een proef - met veel wit - vóór Zondag -dan kan ik er nog wat aan
opknappen, want het is al te gaauw gemaakt. Ik moest mijn eerste plannetjen laten varen. Ik zal aan
Estella Hertzveld schrijven en om Past and Future1. denken. Dan zijn wij er. Verstompend werken de
omstandigheden niet op mij. Ik ben meêr onrustig en al mijn gedachten draaien gedurig om één punt,
één zorg, en dat maakt mij het werken moeilijk. Pres mij maar gerust als er haast is bij t'een of ander.
En geloof mij
oprecht de Uwe
P.A. de G.
reken er op dat er
nog een koeplet bij koomt
of van 't laatste twee worden.

Eindnoten:
1. Het gedicht ‘Twee levensbeelden’ is geïnspireerd op de plaat ‘The past and the future’, verschenen in Christ. Volksalm.
1860, 122. Eveneens in Compl. Ged. 1912, 204-5.
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Brief no. 185 Aan A.C. Kruseman
Datum: 26 september 1859
UBL

Amsterdam, 26 Sept. '59.
Amice, een enkel woord om U te melden dat ik thans hier ben en mijn adres is: bij Mevrouw Bienfait,
Keizersgracht bij de Leliegracht. Zaturdag heb ik mijn dierbare zieke per jacht langs de ringvaart herwaards overgebracht. De reis had niet langer moeten wezen. Deze nacht is wat rustiger geweest
dan de vorige - maar ach de toestand is zoo diep-treurig.
Als het van avond wat rustig is zal ik trachten nog een paar koepletten te schrijven - om het bewuste
vaersjen1. af te maken. We krijgen nog iets van Ina2., ook nog een klein stukjen van Huet3. waarschijnlijk.
Daarvoor moet het opstel ‘de drie Avonden’ blijven liggen, als er geen plaats is. - Wees met de Uwen
hartelijk gegroet van
t.t.
P.A. de Genestet

Eindnoten:
1. Vermoedelijk ‘Niet voor de menschen’ in Complete Gedichten 1912, 188-190.
2. ‘Alle zeven’ door A. Busken Huet-van der Tholl.
3. Van Busken Huet vindt men in de Christ. Volksalm. 1860, p. 8: ‘Levenbeschouwing’ en p. 102-108: ‘Brood
vermenigvuldigd’ (Joh. VI).

Brief no. 186 Aan de Kerkeraad te Delft
Datum: 26 september 1859
GAD

Amsterdam 26 September 1859
Zeer waarde en geachte Vrienden,
Gij zult reeds vernomen hebben hoezeer de zorgelijke toestand mijner geliefde vrouw in de laatste
dagen verergerd is. Daarom zijn wij nu hier te Amsterdam ten huize onzer Moeder. Ach, nog slechts
korten tijd geleden was het mijn voornemen, zoodra mogelijk, met haar naar Delft terug te keeren ook op háar verlangen, want zij wilde niet, dat ik om Harentwil andere plichten verzuimen zou. Doch
het werd anders beschikt. Nog onverwacht op den 19n September 11. openbaarde zich het dreigend
gevaar zoo nadrukkelijk en nam de ziekte zulk een treurige wending - dat ik niet anders meer kon of
mocht doen dan haar vervoeren naar Amsterdam - ingevolge het advies van onzen Docter en den
wensch van onze Betrekkingen - nu ook ingevolge haar eigen wensch. Als wij te Bloemendaal hadden
kunnen blijven, dan ware dit gebeurd, doch de bezwaren om te blijven waren nog groter dan de
bezwaren van de reis. Zoo zijn wij dan nu hier.
En bij dezen moet ik U tot mijn groote smart officiëel kennis geven, dat ik vooreerst wel niet tot
U zal kunnen wederkeeren, want ik heb mijn zieke beloofd, naar mijn hart en mijn plicht, haar niet
te zullen verlaten. Mijn post is
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nu bij haar. Dit gevoelt gij, en gelijk ik weet en verzekerd ben, dat Gij van harte deelt in de zware
beproeving, die God over mij beschikt heeft, zoo vertrouw ik ook, dat Gij niet slechts in mijne tijdelijke
afwezigheid zult berusten, maar mij tevens in deze moeilijke dagen en weken zult steunen met al uw
liefde en trouw. Wat mij betreft, ik wil mijn best doen om te zorgen dat de predikdienst in de gemeente
zoo goed mogelijk worde vervuld, doch om geregeld hierin te voorzien zullen wij ons moeten
voorbereiden op Avondbeurten van tijd tot tijd. Koomt er in den toestand van mijn dierbre kranke
wederom eens een gunstige verandering - een vleugje van herstel, gelijk vaak bij zoodanige kranken
het geval is - dan zou ik niets liever wenschen dan zelf eens weder mijn Delftsch gehoor toe te spreken
- doch het zal ook niet anders kunnen zijn dan s'avonds - want dan ga ik per trein van half twee van
hier en keer per laatsten terug: een nacht blijf ik niet van huis. Wat de katechisatie aangaat - mijn
katechisanten zijn meest allen zoo jong nog, dat zij, meen ik. zonder eenig bezwaar een poos van
mijn leiding kunnen verstoken blijven. Slechts met een enkele kon het mijnes inziens niet en daarom
heb ik aan zijn ouders geschreven. - De Avondmaalsbediening, die in October valt, wenschte ik, met
Uwe goedkeuring voorlopig uit te stellen.
Voorts mijn waarde vrienden, God zij met U en al de Uwen. Gedenkt mijner in liefde. Weest
verzekerd, dat ik U niet vergete en - zoodra ik mag en kan - in Uw midden wil terugkeeren, hetzij indien het nog wezen mocht, met Haar, die ik liefheb - hetzij alléen .. Gods wil geschiede!
Uw oprecht liefh. Vrind.
P.A. de Genestet

Brief no. 187 Aan C.P. Tiele
Datum: 28 september 1859
UBL

Amsterdam 28 Sept. 59
Carissimi, ik koom nú terug op het verzoek, dat ik reeds voorlopig tot U richtte. Wilt Gij nog eens onder de gewone voorwaarden - voor mij preêken. 2. Octo preekt Maronier1. 16, Rauwenhof, kunt
Gij 9. of 23. voorm. tien uur? - Andwoord mij s.v.p. zoo spoedig mogelijk, adres Mevr. Bienfait,
Keizersgracht bij de Leliegracht. De toestand mijner lieve zieke blijft over t' algemeen zoo dezelfde
als ik laatst schreef. Alleen zij wordt steeds zwakker - en is de laatste dagen zeer dof. Onze treurige
overtocht hebben wij Zaturdag II. nog al betrekkelijk goed volbracht. Maar het had ook niet langer
moeten duren! Wie had mij gezegd dat ik ooit op die wijze door Amstels grachten varen zou! Ach,
het was zoo diep melankoliek.
Wij krijgen voor den Chr. Volksalm. wellicht nog een stukjen van Huet en van Ina. Daarvoor moet
- als er geen plaats is - de - ‘Drie avonden’ blijven liggen - vindt Gij ook niet?
Als Gij eenigszins kunt preêk dan 9 Oct, Vergeef mijn haastig schrijven. Behalve mijn groote Zorg
- heb ik er nog zooveel andere, mijn bakers en mijn kindermeid worden ook steeds ziek, en, hoeveel
mijn moeder en zuster ook
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voor mij doen - ik moet er mij dan toch ook meê bemoeien! En dan nu nog te Delft heb ik ook van
hier uit te zorgen voor mijn verwoeste huishouden! Groet de Uwe en Vaarwel.
Truly Yours
P.A. de G.

Eindnoten:
1. J.H. Maronier van 1851-1893 predikant. Proponent 9 november 1851; was van 1851 tot juli 1853 predikant te Leiden;
sedert 21 augustus 1853 te Noordwijk. Op 1 Mei 1893 legde hij zijn ambt neer.

Brief no. 188 Aan A.C. Kruseman
Datum: 2 oktober 1859
UBL

Amsterdam, 2 Oct. '59.
Amice, ik heb gisteren, of liever een paar dagen geleden, in de haast, vergeten U nog een paar dingen
te schrijven:
Vooreerst dat vaersjen van Erica1., eene Vraag en een Andwoord, moet maar achterwege blijven.
Voorts heb ik ook bezwaar tegen één van de vertalingen van S.J.2. waarin de regels voorkomen:
ontsloten is de deur van 't zoet,
Maar langs de schoorsteen, enz.

Dat kan er, dunkt mij, niet dóor. Wij moeten daarom het vaersjen maar bewaren. Ik hoop spoedig het
gedicht van Mej. Hertzveld3. te ontfangen en zend U eerst-daags iets bij Past and Future. Is er dan
nog eenige Poëzij noodig - Gij hebt maar te spreken. - Hierbij gaat de proef terug. Ik heb toch niet
veel veranderd, maar hoe zal ik het Dichtjen betitelen? Een blijvende Indruk, of De Kracht van 't
Woord of Hij kende de Schríften van zijn Jeugd (het onderschrift van de gravure, naar ik meen)4..
Wees Gij zoo goed te kiezen. Mij dunkt haast, 't was maar het best, het onderschrift van de Plaat
boven het vaers te zetten. Wat dunkt U: Hebben wij hier of daar ook een bladvulling noodig? Hier is
er één:
Maar eén.
God heeft U zwaar beproefd! ik weet
Eén troostgrond maar: dat Hij het deed.
de G.5.

Doch wilt gij meer, dan moogt ge er om vragen. Er liggen nog verscheidene lilliputtertjens van vaerzen
voor bladv. geschikt, die ik hier wel bij zou doen, als ik mij niet haasten moest U de proef terug te
zenden. Nu kunnen wij een heel eind voort. Adieu.
Met achting en vriendschap
Uw,
P.A. de G.

Eindnoten:
1. Morgenlied der eerste Christenen (naar Efeze 5: 14) in Christelijke Volksalmanak 1860, p. 120-122.
2. S.J. van den Bergh: Uit het hart. In Christelijke Volksalmanak 1860, p. 64-70.
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3. In Christelijke Volksalmanak 1860 worden geen bijdragen van Estella Hertzveld aangetroffen.
4. Hij kende ... - titel van gedicht in Christelijke Volksalmanak 1860, p. 1 (met Plaat).
5. In Christelijke Volksalmanak 1860, p. 70.
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Brief no. 189 Aan A.C. Kruseman
Datum: 5 oktober 1859
UBL

Amice, Hier nevens de Persrevisie terug. Slechts in ‘het oude Huis’1. vond ik nog een foutjen. Wat
mij niét bepaald aanging heb ik niet herlezen - op Uw raad. Nog ontfangt U hierbij: het vaers van
Estella Hertzveld2. - dat ik wel mooi vind, maar toch bij 't plaatjen ánders gewenscht had.
Drie kleinigheden van Ds de Veer, die ik wel korrigeeren zal. Ze kunnen als bladvullingen - niet
achter elkander - gebruikt worden - maar dan moet boven elk stukjen weêr de titel: Proeve van
populaire Kommentaar
een Bladvulling van Tiele3..
Zoo spoedig mogelijk volgt - wat ik nog te geven heb. Jufvr. Hertzveld heeft om een proef gevraagd.
Met mijn zieke gaat het de twee laatste dagen vrij redelijk, beter dan de vorigetreurige-week. Adieu!
Uw liefh.
P.A. de G.
Woensdagmidd.
5 Oct. '59

Eindnoten:
1. ‘Het oude Huis’ dateert van 1857. Opgenomen in Complete Gedichten 1912, 177-9; in Christelijke Volksalmanak 1860,
p. 60.
2. ‘Boven de graven. Aan eene doode’ in Christelijke Volksalmanak 1860, p. 95-100. Plaatje stelt voor twee engelen,
waarvan de één de ander leidt. Graveur is D.J. Sluyter.
3. Het offer des levens (proza).

Brief no. 190 Aan C.P. Tiele
Datum: 6 oktober 1859
UBL

Mijn waarde Vriend,
Ik heb aan mijn Kerkeraad geschreven - dat ge aanst. Zondag voormiddag voor mij zoudt preêken.
Ontfang mijn innige dank voor Uw broederlijke hulpvaardigheid.
De vorige week was heel treurig: het gaat nu weêr iets beter, met mijn lieve
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zieke. Zij heeft geen hinder van benaauwdheid en is opgewekter. Doch, helaas, de langzame sloping
gaat nog steeds voort! Ik las met sympathie Uw opstel1.: Wat blijft en wat niet! - Van de vaersjens
van de Veer heb ik nog iets gebruikt; niet veel. Ik moet nog een vaersjen schrijven bij een plaatjen
(Past and Future) en dan zijn wij er! We zullen ‘vroeg’ zijn. Weet ge dat Huet en Ina nog een kleine
bijdrage hebben gegeven? Groet de Uwe en geloof mij, met veel liefde,
Uw P.A. de G.
Amsterdam
6 Oct. 59
Adres: Weleerwaarde Heer C.P. Tiele,
Lombardstraat
Rotterdam.

Eindnoten:
1. Het opstel ‘Wat blijft en wat niet’ in Chr. Volksalmanak 1860, 33-51.

Brief no. 191 Aan E. Potgieter
Datum: [?] 1859
UBA

Veel geachte Heer en Vriend,
Och ziet U en zegt U mij eens of onze dichtjens - kantteekeningetjes op de geestelijke beweging van
den tijd - aardig en waardig genoeg zijn om te worden gedrukt? Ik zend ze U zonder de minste pretensie
en ook zonder de minste explikatie. Want, wanneer een ‘Leek’, zoo als U, ze niet begrijpt en niet goed
vindt - dan deugen ze ook niet, en heb ik geen lust er eenige theologische grimmigheid voor te
trotseeren. Maar vindt U ze goed, dan zal ik ze beschaven en schikken, want ze staan nu door elkaêr
en er is een zeker ‘verband’ in te brengen, toch! Ook begrijpt U, dit ‘partijtjen’ is maar een stukske
der zaken, maar 't frontispiece van l'Edifice, even als de Légende des Siécles van Hugo!
Het mooie boek van Rigault1. is mij gister avond en van ochtend een verkwikking geweest, te
midden van al die treurigheid. - Ik zal U de Etudes van Renan2. eens meêbrengen, als ik U weêr bezoek.
Geloof mij, met veel achting en liefde
Uw dw dr
P.A. de Genestet.
vh.
Dinsdag-morgen

Eindnoten:
1. Charles Rigault de Genouilly (1807-1873), Frans admiraal, later minister van marine.
2. Het boek dat bedoeld is, is waarschijnlijk Etudes d'histoire réligieuse, 1857 (7de druk in 1864).
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Brief no. 192 Aan G.J. de Clercq
Datum: [zonder datum, maar vóór 8 oktober] 1859*
UBA

Vrijdag-avond
Lieve Vriend
Ik moet Zondag te Amersfoort preêken - en reeds van morgen weg.
Dit lijkt mij volstrekt niet in de warmte, en nog minder omdat mijn Jetjen steeds zwak blijft, en ik
haar niet graag lang verlaat. Verl. week heb ik de hulp van Dr. Starck ook ingeroepen. Zij gebruikt
thans massaas tot versterking - Gisteren en heden gaat het beter. Ik heb dagen van ernstige
bekommering gehad en nog - voor de toekomst! Ons kindjen is al sedert vier weken [vijf - doorgehaald]
van de borst. Zijn moeder zou bezweken zijn als 't langer geduurd had. Trots de verdrukking gaat
[het] hem nu nog al goed. - Wij kunnen U en Uw lieve Anna van wege dit alles nu ook Zondag niet
wachten, maar wees verzekerd dat wij het plan Uwer vriendschap op hoogen prijs stellen. Ik hoop U
aanst. week eens nader te komen vertellen hoe 't hier gaat en ging. bijv. Woensdag neen - Donderdag
middag als gij niets nader van mij hoort Zegge Donderdag middag half vijf. Blijft het wel gaan - dan
kom ik eten. Geef Anna een hand en uw kind een kus voor mij. Ontfang vele groeten van Jetjen mijn zwakke, lieve - en geloof mij
Uw zeer liefh.
P.A. de G.
onder mijn preêk -

Eindnoten:
* Deze brief moet vóór 8 october geschreven zijn, want op die datum wordt in het gezin De Clercq een zoon geboren.
Hier is alleen sprake van Marguérite Carolina.

Brief no. 193 Aan A.C. Kruseman
Datum: 10 oktober 1859
UBL

Amsterdam 10 Oct. '59
Waarde Vriend,
Hierbij het vaers voor de laatste plaat1. en de proefjens van de Veer en Tiele. De Persrevisie heb ik
maar gehouden - ik had er toch niets in te veranderen en gij hebt immers wel een duplicaat of meer
- Wat is dat stukjen van Ina2. ‘gloeiend mooi’ en melankoliek!
Met mijn lieve zieke gaat het voor 't oogenblik zóo redelijk als het in de ‘gegeven Zorgen’ gaan
kan. In Liefde
Yours
P.A. de G.
krijg ik van dit vaersjen een proef met veel plaats ter correctie? voor alle securiteit.
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Het proefjen van de Veer is er toch niet bij - want ik ontfing een briefjen van hem 't geen oorzaak
wezen kon dat wij die vaersjens achterwege lieten. spoedig nader!

Eindnoten:
1. Waarschijnlijk ‘The past and the future’.
2. Betreft een stukje proza ‘Alle zeven’ in Chr. Volksalm. 1860.

Brief no. 194 Aan A.C. Kruseman
Datum: 13 oktober 1859
UBL

Amice, Hiernevens een vervrolijkende voorreden1.. Zend die s.v.p. met dit briefjen terstond aan Ds
Huet. Zoo hij ze goed keurt - hij heeft er belang bij - kan ze gedrukt worden. Ook Tiele moet de proef
zien. Ik zal er hem een lettertjen over schrijven. Met vriendelijke groeten, in haast
t.t.
P.A. de G.
Amst. 13 Oct. '59
Laat U de voorreden met zeer kleine letter drukken?

Eindnoten:
1. Voorrede voor de Christelijke Volksalmanak (1860), p. XV-XIX (gedateerd oktober 1859).

Brief no. 195 Aan A.C. Kruseman
Datum: 13 oktober 1859
UBL

Amsterdam 13 Oct. '59
Waarde Vriend, Al pagina 144!
Ik schrik er van. ik had nog meer proeven van den popul. Comm. van Ds de Veer1., die ik verder op
als bladv. wilde laten volgen - maar nu moeten zij maar bij elkaêr achter de reeds bestaande onder
hetzelfde hoofd worden gedrukt. Hij zond ook mij zijn proefjen terug. Hiernevens wat er nog bij
moet. De uitgeschrapte natuurlijk niet. Ik ontfing ook van U een persrevisie (meen ik altans!) van
mijn Levensbeelden. En gij had mijn proef nog niet terug! Die gaat hierbij. Ik moet er dus nog
persrevisie van hebben, want het stukjen was niet goed gedrukt, als Ge ziet. Gij ontfangt ook heden
of morgen nog een voorreden, die ik eerst aan Ds Huet ter lezing zend. Tiele2. moet die ook zien - om
er zijn zegel op te drukken. Ik heb zoo noodig nog een vaersjen van mij voor U van een pagina of
drie - maar ik moet het nog opschrijven. Mij dunkt, dat het boekske er wel goed zal uit zien - schoon
het nog beter moet worden. -
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Met mijn zieke is het, helaas, weer minder goed, sedert Zondag! ‘De Wind was Noord’3.. Vaarwel,
Uw liefh.
P.A. de G.
Daar ontfang ik zoo even nog proef tot pag. 164. De vaersjens van Ds de Veer moeten er evenwel
noodzakelijk nog bij - anders krijgt ik gehaspel en wij moeten onze brave wakkere medewerkers te
vriend houden. Zend hem ook proef s.v.p.!
vliegend.

Eindnoten:
1. De populaire commentaar door H. de Veer in Chr. Volksalm. 1860, p. 162-167.
2. Hier in zijn kwaliteit als mederedacteur.
3. Citaat uit ‘Het haantje van den toren’.

Brief no. 196 Aan C.P. Tiele
Datum: 15 oktober 1859
UBL

Amsterdam 15 Oct. 59.
Lieve Vriend, Gij zult morgen of overmorgen proef ontfangen van een vervrolijkende voorreden, die
ik voor den Christelijken geschreven heb, omdat ik het noodig vond. Er staat onder ‘de Redactie’ dus moét Gij die zien en goedkeuren. Huet - wien bewuste reden naauw raakt - heeft ze natuurlijk
gelezen en er mij reeds een zeer vriendelijk briefjen over geschreven. Dit, tot uw naricht.
De gure dagen die wij gehad hebben - waren voor mijn zieke niet gunstig. Schoon zij steeds het
bed houdt, de scherpe N. en O wind dringt overal door. Nu onmerkbaar, dan weêr merkbaar wordt
dat lief en liefelijk wezen gesloopt van dag tot dag ... voor de oogen onzer liefde. Ik ben zielsbedroefd
en lijd erge pijn ook menig malen, doch ik doe mijn best mij ‘over te geven’. Mijn Christendom lost
zich op - ten minste àls ik christelijk ben gestemd - in een Fiat Voluntas, uitgesproken met een eeuwige
hope in het hart - - - Doch in het leerstuk der H. Triniteit vind ik geenerlei troost of kracht.
Groet de Uwe. Dank voor de dienst mij Zondag II bewezen - driemaal dank. Weet Gij reeds, dat
de bekeerde Javanen en Alfoeren nu in de Oost een Zendelinggenootschap gaan oprichten, om het
Evangelie des geestes en des vredes, te gaan verkondigen aan de Nederlanders? Utrecht en Rotterd.
zullen hun voornaamste zendingsposten wezen. Te Rotterdam koomt waarschijnlijk de gedoopte
Alfoer Alikadja1. die zich nog oefent in de taal, maar al heel aardig ‘rotterdamsch’ moet beginnen te
spreken.
Uw ‘offer eens levens’2. las ik nog niet - De 2e Jaargang van de Teekenen geopend met een
schrikkelijk gestileerde aankondiging van een van der Mast en doorlopend kanongebulder tegen Rome
- wat is dat? Ik weet het niet, maar ik ben van harte
Uw liefh. vriend
P.A. de G.
vliegend

Eindnoten:
1. De Alfoer Alikadja is niet geïdentificeerd. Maar sedert 1797 opereerde het Nederlandsche Zendelingengenootschap.
Omstreeks 1859 schijnt daarin wat beweging te zijn ontstaan in verband met de lauwe aanpak van de zending. Op 7
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october 1859 is in dit verband de eerste vergadering gehouden van de Zendings Vereeniging te Rotterdam. Bepalingen
in die vergadering opgesteld zijn bewaard gebleven in het Gemeentearchief te Rotterdam (Bibl. nr. XXIV C 352).
Waarschijnlijk bedoelt De Genestet deze vergadering, maar Javanen of Alfoeren worden niet genoemd ofschoon de
vereniging uitdrukkelijk West-Java tot operatiegebied koos.
2. Verschenen in Christ. Volksalm., 1860, 126-165.
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Brief no. 197 Aan G.J. de Clercq
Datum: 16 oktober 1859
UBA

Amsterdam 16 Oct. 59.
Beste Gideon,
Wel alle dagen geinformeerd - en meer dan dat - maar nog niet gefeliciteerd, maar nog niet geandwoord
op Uw trouwen, blijden, droevigen brief! Het is wat erg, wat heel erg. Maar ach, ik kan er zoo moeilijk
toekomen intieme brieven te schrijven, want dat doet mij te veel denken en verzinken te met in de
stroomen van diepen weemoed! Als ik het wil doen - stel ik het gedurig weêr uit. Ik schrijf
tegenwoordig haast liever aan Geesjen over huishoudelijke zaken, dan aan Gideon over dingen des
harten. Diè bespreek ik liever. - Daarom ook nu maar een enkel woord om U en Anna uit naam ook
van mijn Lieve, geluk te wenschen met de geboorte van Uw Gerard Matthieu - de namen zijn niet
mooi, maar ze zijn goed. Moog hij de beste eigenschappen van die twee, vereenigd eenmaal bezitten.
Dat zou een schoon geheel zijn - te schoon, want wij zijn alle zondaars en gebrekkelijk, in velen, naar
hoofd en hart - en daarom wees tevreden, als de helft van mijn zegenwensch zich vervult. Zelfs als
hij maar op U of Anna veel lijkt (niet heel beleefd zult gij zeggen dat zelfs en dat maar) zal t'een beste
Jongen zijn en zullen wij hem veel liefhebben!
Het verheugt mijne ziel steeds goede berichten van Moeder en zoon te ontfangen: ik bid God, met
een vurige bede, dat alles bij toeneming wèl moge gaan. - Mijn Jongske wordt allerlieflijkst, zoo
vriendelijk en fiksch. Hij lacht u toe als ge hem maar aan kijkt - och zijn arme, lieve Moeder! Hoe
het haar gaat? De eene dag en nacht is wat beter of slechter dan de andere. Oók meer of minder
merkbaar - wordt zij steeds gesloopt. Het gaat langzaam - doch zeker! Adriaan bezoekt mij trouw 's
morgens. Ik werk veel, tot afleiding en versterking, en dat vlot nog al. - De kinderen zijn wel; alleen
Maria heeft om den anderen dag wat koorts. Fanny, Jane, Dina zijn allen wat ziekjes geweest. koorts,
slapte, tic. Onze Moeder houdt zich Goddank, goed - en ik, zoo goed als 't kan. - Van Morgen heb ik
een flinke preêk van Modderman1. gehoord - maar die man spreekt taai - langzaam. - Mijn Christendom
lost zich tegenwoordig op in een Uw Wil Geschiede, uitgesproken met een eeuwige hope in het hart.
Dit zelfde herinner ik mij, heb ik van de week nog aan iemand geschreven: maar t'is daarom,
waarachtig, geen fraze! Alleén ik ben niet altijd christelijk.
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Groet de Hubrechts vooral van mij. Ik ontfing van hem een weldadigen brief, dien ik ook nog niet
beandwoordde. Zeg hem, dat ik er zijn schrijven niet minder om waardeerde en dat hij 't nog eens
moet doen. Groet Lard en Line. Ook Reville en familie bij gelegenheid. Druk Uw lieve Anna de hand.
En kus Uw zoon. Ontfangt beide vele groeten, zegenende groeten, van mijn Jetjen. Vergeet Uw
Moeder niet te zeggen, dat wij harer veel gedenken en geloof mij
Most truly Yours
P.A. de G.

Eindnoten:
1. Tonco Modderman Azn (1818-? ). Studeerde theologie te Groningen van 1836-1842. Werd op 28 juni 1858 van
Leeuwarden naar Amsterdam beroepen.

Brief no. 198 Aan A.C. Kruseman
Datum: 20 oktober 1859
UBL

Amsterdam 20 Oct. '59
Waarde Vriend,
Ik heb er van nacht ook juist over gedacht om aan Tiele en aan U te schrijven, dat wij Cyprianus en
Anna van Broekhuyzen cum suis maar achterwege moesten laten. Doch wat niet achterwege kan
blijven dat is de fraze over de plaatjens! Zoolang van Kampen uitgever was heb ik gezwegen - maar
nu moet men weten, dat wij de vorige printkens ook horrible vonden. Dat eischt onze goede naam.
Neen, de periode kan niet weg: ik wil ze wel even aan V. Kampen gaan vertoonen opdat hij zich niet
vertoorne!
Uwe bescheidenheid heeft den zeer voortreffelijken - ook reeds in een nieuwen uitgever veranderd
- laat dat genoeg zijn!
Mag ik - zonder onbescheiden te zijn - U iets verzoeken? De medewerkers ontfangen natuurlijk
een present-exemplaar, maar zoudt U het niet goed vinden ook aan hen die anders plegen bij te dragen,
het boekske te zenden, zooals aan Dr. Pierson te Rotterdam, aan Dr. H.N. van Teutem te Rott. U heeft
er waarschijnlijk zelf reeds aan gedacht: t'is maar een herinnering! En laten wij nu voortmaken, niet
waar? dat Wij primo Nov. er zijn! Dat kan wel.
De almanak voor den auteur bij 't plaatjen van de eerste verjaardag moet gezonden worden aan
den heer G.J. de Clercq1. Hoogstraat bij de Wale kerk Rotterdam.
De toestand van mijn zieke blijft slepende: geen bijzondere verandring.
Met achting en vriendschap,
Uw. dw.
P.A. de G.
U zendt revisie
ook aan Tiele? goed!
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Afb. 11. Proeve van het handschrift.
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Afb. 12. Jan Adam Kruseman, portretschilder.

Eindnoten:
1. Bijdrage in Christelijke Volksalmanak 1860, p. 28-311.
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Brief no. 199 Aan A.C. Kruseman
Datum: 26 oktober 1859
UBL

Amice, Zoo op t'oogenblik ontfang ik een briefjen van Tiele over de voorreden. De fraze over ‘de
plaatjens van van Kampen’ moet er uit. Is dat geen uitkomst voor U? Wilt gij de zaak nu maar in orde
maken? Wat gij, in de laatste proef tusschen () hadt gezet, valt weg.
Tiele had mij wel eer mogen schrijven, dat hij er zich niet meê vereenigde. Ik had hem toch
gewaarschuwd, dat hij een proef zou ontfangen ter beoordeling. Doch ik zag nog geen pers revisie Ergo is 't nog vroeg genoeg.
In liefde, vliegend,
De Uwe
P.A. de G.
Amsterdam Woensdag morgen 10 u.
26 Oct. '59
Adres: Weledelen Heere A.C. Kruseman
Boekhandelaar
Haarlem.

Brief no. 200 Aan C.P. Tiele
Datum: 26 oktober 1859.
UBL

Amsterdam 26 Oct. 59.
Lieve Vriend, ik woû dat ik alle grieven in de waereld zoo gauw en zoo goed op kon lossen, als die
twee waarover Gij mij schrijft.
Ad 1. ik heb onmiddellijk aan Kruseman geschreven om bedoelde fraze in den voorreden te
schrappen. - 't Spreekt van zelf dat zij, niet zonder U goedvinden gedrukt kon worden. Schreef ik U
toch immers ook, dat Gij proef zoudt ontfangen ter beoordeeling. Nu gij er geen vrede meê hebt Basta, n'en parlons plus!
Ad. 2 Ik vond Uw Longfellowtjes1. - hoewel ik billijke aanmerkingen heb op de maat, vrij - zonder
melodieus te zijn - volstrekt niet zoó om niet te plaatsen! Ik heb U ook tegenover Kruseman volstrekt
geen gek figuur laten maken. - Maar! toen ik in Augustus bij hem was - stelde ik als principe dat wij
zoo weinig mogelijk - en slechts in geval van nood - vertalingen moesten plaatsen - een principe dat
Gij ‘zoudt billijken’. Nu hadden wij al een vertaling van v. Leeuwen2. - aardig, doch lang en twee
van S.J.v.d.B.3. - daar ik een kleintjen van heb opgenomen.
Van Erica, die meér gezonden had dan het morgenlied: die alle jaren wat zendt, die een jufvrouw
is - wilde ik een bruikbare kleinigheid niet weigeren. Over de vaersjens van de Veer - dit geheel onder ons s.v.p. - is een heeleboel
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te doen geweest, tusschen hem en mij. Ik kan U dat niet schrijven - maar ik wil het U later wel eens
vertellen. Ik kon niet anders.
Wat mij-zelf betreft, ik gaf begin Augustus aan Kruseman, wat ik had, om mijn goede wil te toonen
- meenende dat het wel gebeuren kon, dat ik verder alles aan Ú overlaten moest. - Doch later ben ik,
door U-zelf, geprikkeld om te doen wat ik kón. Want Gij hebt U zoo dapper geweerd en zoo trouw
geholpen - dat ik ook mij beijverd heb om de plaatjens zoo goed mogelijk te bezorgen.
Eindelijk - zoo gij vraagt, waarom ik U de Longfellowtjes niet teruggezonden heb - moet ik
eenvoudig andwoorden: Omdat ik nog altijd dacht er een ander van te laten drukken, zoo noodig maar ik kreeg bladz. 164, met Uw ‘Offer eens levens’ nog onvoltooid - toen ik dacht dat we nog niet
verder dan pag. 140 zouden zijn! - En nú wilde ik de vaersjens maar houden - voor later, ten minste
iets daarvan - wat ik niet begrijp is dit, dat ik Uw vaersjen ware liefde4. niet in de inhoudsopgave zie.
Ik heb er toch de proef van gehad! Met mijn lieve vrouw gaat het sedert Donderdag ll. veel minder. Deze nacht was voor het eerst
weêr eens wat redelijk. Doch wij hadden treurige dagen en nachten. Ook leed zij - meer dan zij tot
nu toe deed - door gedurige benaauwdheid. Och, vriend, het is zoo hard en zóo pijnlijk!
Mijn preekbeurten zijn bezorgd tot en met 21 Nov. Wilt en kunt Gij 28 Nov. of 5 Dec. - Uw aanbod
is mij zeer lief! Schrijf ge 't mij eens, wanneer Gij kunt? Groet de Uwe en geloof mij
Truly Yours
P.A. de G.
De nieuwe teekenen heb
ik eenvoudig in kruisband
teruggezonden.

Eindnoten:
1. In het Jaarboekje van 1860, noch in dat van 1862, zijn vertalingen door Tiele te vinden.
2. ‘Vrouw Snip’ is een vrije vertaling van het Duitse gedicht van Gottfried August Bürger 1748-1794), bekend Duits
dichter. Zijn ballade Lenore is in bijna alle Europese talen vertaald, ook in het Latijn.
3. ‘Uit het hart’ door S.J. van den Bergh, eveneens een vertaling uit het Duits. Jaarboekje 1860, 64.
4. Niet in het Jaarboekje opgenomen.

Brief no. 201 Aan A.C. Kruseman
Datum: 30 oktober 1859
UBL

Waarde Vriend,
Hierbij de voorreden - gezien door onzen vriend1., en merkelijk bekort en verbeterd door zijne zeer
juiste kritiek. Hebt U een proef voor hem over? Zend er hem dan een! Voorts terug de proefjens van
de Veer, - eindelijk nog een vaersjen van mij2., niet van 3 maar van 2 pag. - ten besluite.
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Ik zal u de proeven van voorreden en vaersjens per omgaande terugzenden - en dan zijn wij klaar!
Wij zullen nog het eerst verschijnen! Gij hebt van mij wel een beetjen last gehad, ik, liet u lang
smachten naar het vaers bij de eerste plaat - maar ik ben toch tenslotte, voor U ook een kruis met
rozen3. geweest, niet waar? Adieu. Uw liefh.
P.A. de G.
wees zoo goed in de voorreden in te vullen op blz. 4. pag ... van Ina's: Alle Zeven, daar staat:
Lijsters hebben een Christenhart.

Eindnoten:
1. De voorreden voor de Chr. Volksalm. 1860, gecorrigeerd door Cd. Busken Huet.
2. Het vers ‘Onder den preekstoel’ in Chr. Volksalm. 1860, p. 100-103.
3. ‘Een kruis met rozen’ (d.d. october 1859) in Complete Gedichten 1912, p. 267; in Chr. Volksalm. 1860, p. 170-172.

Brief no. 202 Aan J. Tideman1.
Datum: 11 november 1859
UBL

Hooggeleerde Heer,
Hooggeachte Vriend,
Onder dankbetuiging voor Uw vriendelijke terechtwijzing en voorlichting, heb ik de eer U hierbij de
stukken voor het kindergeld terug te zenden.
Met liefde, hoogachtend.
Uw dw dr. en Medebr.
P.A. de Genestet
vh.
11 Nov. 59

Eindnoten:
1. Deze brief is gericht aan Ds. J. Tideman, in zijn kwaliteit van lid der Commissie tot de zaken der Gereformeerde
Remonstrantse Kerk.

Brief no. 203 Aan de Kerkeraad te Delft
Datum: 26 november 1859
GAD

Amsterdam 26 November 1859
Veelgeachte en geliefde Vrienden,
Toen ik mijn laatste schrijven aan U besloot met de weemoedige belofte, om, zoodra ik mocht, in uw
midden weder te komen, hetzij nog met mijn herstelde kranke, hetzij - alleén - toen schreef ik vooral
onder den indruk van mijn
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oprechte vriendschap voor U en mijn gehechtheid aan mijn Delftsch gehoor - zonder nog recht te
hebben òverzien al de gevolgen van den slag, die mij dreigde te treffen, die nú gevallen is. Sedert dat
laatste schrijven is er veel gebeurd, veel omgegaan in mijn hart en leven, bij een aandoenlijk ziekbed.
En mij worden andere wegen aangewezen, als die ik eerst gemeend had nog te zullen bewandelen.
Redenen en overleggingen, van zeer tederen en gewichtigen aart, dringen mij - ofschoon het dan ook
waarlijk niet geschieden zal, zonder grooten strijd en droefheid - eene groote verandering te brengen
in mijn uiterlijk leven, mijn woonen en werken. Bezwaarlijk zou het wezen, al deze redenen voor U,
in een officieel schrijven te ontwikkelen. Evenwel, open en vertrouwelijk wil ik ze U mededelen,
opdat Gij - zelve het besluit dat ik genomen heb, grondig zoudt kunnen beoordelen, niet twijfelende
of gij zult in mijne overtuiging deelen, dat ik, te midden van een moeilijk lot, overeenkomstig den
eisch van zooveel nieuwe zorgen en nieuwe heilige plichten, wel niet anders handelen kan, dan ik
voornemens ben te doen, wat het mij in menig opzicht ook kosten moge! Daarom is het mij een
dringende behoefte, hoe eer hoe liever eens met U te spreken. Doch nu heb ik eén verzoek. De diepe
wonde mij geslagen is nog zoo versch, dat zij den prikkel der Herinnering vreest, en de dingen ook
van de laatste dagen hebben mij zoo zeer afgemat, dat het voor mij niet goed zou wezen vooreerst
weder te keeren, te midden van al de puinen van mijn gezegend weleer. Ik behoef, wat mij aandoet,
waarlijk niet te gaan opzoeken. En dus vraag en verwacht ik van Uwe broederlijke vriendschap, dat
Gij, twee Uwer laat mij zeggen, wel eens tot mij zult willen overkomen, om van mij te vernemen het
besluit dat ik genomen heb en vooral de redenen daarvan; niet minder ook om samen te overleggen,
wat er te doen is, in het belang der gemeente, die ik zeven jaren met liefde diende, en die nóg aan
mijne zorgen is toevertrouwd. Ik zal U recht dankbaar zijn, zoo Gij het niet lang uitstelt en ben bereid
U iederen dag te ontfangen. al ware t'op een Zondag, zoo ik het maar vooruit weet. Voor de dienst
op aanst. Zondag 4 Dec. kan ik moeilijk zelf zorgen. Voor later zal ik het mijne doen. Ook begeer ik
zelf nog - misschien meer dan eens - voor U op te treden, zoodra ik vertrouw, dat ik met kracht en
vrede weêr zal kunnen staan, op de plaats, die ik het laatst betrad, toen ik mijn jongske1. doopte. Laat mij, met deze erinring, eindigen mogen - al wekt zij ook een stroom van gedachten op in mijn
hart. - Koomt spoedig eens tot mij. En al doet mijn voornemen - U groot verdriet - 't geen ik wensch
en vertrouw - zoo het anders ware, 't zou zeker niet goed zijn, - laat mij, in deze dagen van smart en
zorg, niet vergeefs mogen rekenen op Uwe trouwe, liefde en hulpe.
Uw liefh. Vriend
P.A. de Genestet.
Aan den eerw. Kerkeraad der
Remonstrantsche gemeente
te
Delft

Eindnoten:
1. Gedoopt 10 juli 1859 (Doopregister der Remonstrantse Kerk te Delft).
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Brief no. 204 Aan de Kerkeraad te Delft
Datum: 27 november 1859
GAD

Amsterdam 27 November 1859.
concept van mijn brief aan de Kommissie tot de zaken der Rem. Broederschap. Hoogeerwaarde en zeer geachte Broeders,
Ik acht het mijn plicht U - gelijktijdig met mijn Kerkeraad - kennis te geven, dat ik ten gevolge der
zware beproeving, die mij en de mijnen trof, en den liefderaad Gods, en die zooveel nieuwe zorgen
mij oplegt - voornemens ben mij in het midden van de familie mijner Echtgenoote, ook de mijne - te
Amsterdam te vestigen, en mij alzoo los te maken van mijn betrekking tot de Gemeente Delft, omdat
ik mijn werk, daar ter plaatse ten eenemale voor onvereenigbaar houd, met de nieuwe levenstaak,
die ik heb op te vatten. Het is niet zonder veel strijd en droefheid, na rijp overleg, in de diepte van
mijn hart, en bij een aandoenlijk ziekbed, dat ik dit besluit heb genomen: maar het is dan nu ook met
een volkomen verzekerd gemoed, (hoezeer doordrongen van de bezwaren daaraan verbonden!) en in
de vaste overtuiging, dat ik, op dezen oogenblik, om zeer gewichtige en zeer teedere redenen, niet
anders handelen kan, dan ik doe niet anders, met het oog op mijn kinderen, niet anders ook, indien
ik den noodigen moed, vrede en kracht, wil behouden, tot voortzetting van het werk mijnes levens,
dat immers niet noodzakelijk verbonden is met eenige, officieele, kerkelijke betrekking. Want ik weet
zeer wel, dat een Man, zoo allereérst, toch niet alleen, behoort aan zijn gezin, maar ook aan Kerk en
Maatschappij, en zoo God mij de krachten vernieuwt en de gezondheid behoudt, hope ik U, hoe eer
hoe liever de bewijzen te geven, dat ik dit niet slechts weten, doch vooral tevens behartigen wil. Wat nu de redenen van mijn besluit betreft - het zou bezwaarlijk gaan, die voor U in dit schrijven
grondig te ontwikkelen: ook zijn daar onder, die blijven moeten tusschen God en mijn geweten. Toch,
zonder veel omhaal van woorden kan ik U allicht doen gevoelen, hoe mijn besluit in naauw verband
staat, met eenige eigenaardige moeilijkheden, in mijn lot. Immers Gij weet, ik sta alleen, zonder
familie van mijne zijde, die mij tot hulpe zou kunnen wezen in het bestaan van mijn huis; ik heb vier
kinderen, die meér dan gewone zorg vereischen, en die ik aan geen vreemde mag overlaten; mijn
eigen gezondheid is alles-behalve sterk; ik heb te Delft letterlijk niemand van wie ik steun en raad
zou kunnen verwachten, Uwe uitgezonderd, die mij wel zou willen steunen, maar zelf met zorg is
overladen, enz. Voorts, denkt er bij, dat mijn geliefde Vrouw1., op haar zalig sterfbed, de zorg voor
mijn kleinen heeft opgedragen aan onze waardige Moeder, en vooral ook aan een trouwe Zuster2., die
reeds de verzorging van twee moederlooze weezen3. in onze familie op zich nam - en mij dunkt, Gij
weet reeds genoeg om U niet al te zeer te verwonderen, over het gewichtige besluit, dat ik genomen
heb.
Altans wat mij aangaat, ik verzeker U, dat ook dan, wanneer, ik zeg niét mijn gehechtheid aan
eenige Delftsche vrienden, maar mijn gevoel van roeping tot de officieele, wekelijksche
Evangelieprediking, op die plaats in de betrekking van remonstrantsch Leeraar - veel sterker ware,
dan nú uit menige oorzaak het geval is; - waarom geschroomd dit openhartig te bekennen? waar men
zich nogtans bewust is den Christus lief te hebben met geheel zijn hart en ver-
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stand - ik wou wel, niet zou getwijfeld hebben, welken weg ik voorloopig in de gegeven
omstandigheden volgen moest - de toekomst vertrouwend overlatende aan den God mijner Hope, Die
mij zijn vertroostingen niet onthoudt, waarlijk niet!
Bovendien, mijn scheiden van mijn Delftsche hoorders, - voor wie ik echter nog wel meer dan ééns
denk op te treden - tháns, na zeven jaren dienst, niet willekeurig, doch voor mij als onder de leidingen
Gods; is misschien in de gevolgen wel ten nutte der Broederschap. Ten minste, dit wensch en bidde
ik hartelijk! En het zou voor mij een ware vertroosting en liefelijke voldoening wezen, indien mijn
vertrek van Delft aanleiding mocht geven, om middelen te beramen, ten einde voor goed de
instandhouding te waarborgen van die gemeente, wel gering, maar toch, ook om de stad, waar zij
gevestigd is, meer waard, dan een en andere nog kleinere, al meer en meer versmeltende!
Hoogeerwaarde en veelgeachte Broeders, ik eindige met aan Uw verlichte en liefderijke zorge, de
belangen aan te bevelen, van de kleine schare, die ik gedurende zeven jaren, in de Remonstrantsche
Kerk te Delft, mocht verzamelen en opbouwen, door de genade Gods, die mij thans ook wel verder
mijn weg zal wijzen, waar ik meen Zijn leiding te volgen! Zoo gij nadere rekenschap verlangt van
mijn besluit, - zou ik niet bereid zijn, die te geven, waar ze gevraagd wordt, uit broederlijke deelneming
en liefde! Voorts, blijft mij Uwe Vriendschap bewaren, bidde ik U, ook al verschilt Gij met mij van
gevoelen, en steunt mij daardoor, in mijn diepe rouw!
Met broederlijke hoogachting en liefde noem ik mij,
Hoogeerwaarde Broeders
Uw dr en Medebr.
P.A. de Genestet.

Eindnoten:
1. Henriette is gestorven op 20 november 1859.
2. Cornelia Gerardina.
3. De beide zoons van Antoine Adelaïde Bienfait en Claudine von Eynern.

Brief no. 205 Aan G.J. de Clercq
Datum: 30 november 1859
UBA

Beste Vriend, ik zend U hierbij op verzoek van Adriaan ter lezing den Brief, waarmede ik dezer
dagen aan de Societeits-kommissie en - zooveel doenlijk - rekenschap heb gegeven van mijn genomen
besluit, - waarin ik steeds bevestigd word.
Dit is het klad, maar toch nog al netjes en bijna zoo goed als het overgeschrevene.
Ook Hubrecht en Lard moeten er kennis van nemen. Doch zend het mij, bid ik U, zoo spoedig
mogelijk terug. 't Moet verder!
Dank Uwe Anna voor haar onuitspreeklijk lieven brief - dien ik bijna niet dóor kon lezen. Ook
Réville voor zijn uitnemend broederwoord.
Ik denk er over 18 Dec. te Delft te gaan preêken.
In Januari ook hiér en elders.
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Ik leef in een sfeer van wemoed, liefde, vrede en hope-vol vertrouwen op God. Trots duizend zorgen
en moeilijkheden, en de rouwe, die zwaarder wordt met den dag - ik ben niet bang voor de Toekomst!
Op t'oogenblik ten minste niet! Een kus aan uw kinderen - een handdruk voor Uw Anna.
Most truly Yours
P.A. de G.
30 Nov. 59. vliegend.

Brief no. 206 Aan Broeders-medepredikanten
Datum: [1] december 1859
GAD

Amsterdam Dec. 59.
Waarde en geachte Medebroeders,
Het is mij niet mogelijk U allen in 't bijzonder te schrijven over een gewichtig besluit, dat ik dezer
dagen - of beter, reeds bij het ziek- en sterfbed van de moeder mijner kinderen - genomen heb. Toch
ik wil niet, dat Gij, die zooveel liefde hebt betoond in den laatsten, droeven tijd, over dit besluit, in
den blinde zult oordeelen en daarom zend ik U ter lezing den Brief, waarmede ik aan onze
Societeits-Kommissie van mijn voornemen kennis en, zooveel doenlijk, rekenschap gegeven heb.
Wat mijn leven nu verder geven zal, weet ik natuurlijk nog niet. Maar ik heb goeden moed. En Gij
zoudt dwalen indien gij meendet, dat ik mij door den slag die mij trof, hoe schrikkelijk ook, ten
eenenmale verslagen voelde. Integendeel, ik voel mij door lijden geheiligd en te midden der droefheid
en der zorgen, vol vertrouwen op God. Ook hope ik eerlang weder te Delft - en elders - te gaan preêken.
En ik ben er op bedacht, als het mag, mijn leven zoo in te richten, dat ik het werk der
evangelieprediking, volstrekt niet geheel behoef te laten varen. Daarom ook, wanneer ik niet nu, doch
later, eens iemand uwer - en vooral diegenen onder u, die mij in den nood zoó broederlijk en krachtig
hebben bijgestaan - eens van dienst kan zijn - ik hoop bereid te kúnnen wezen. Doch Gij moogt mij
niet op onkosten jagen - gelijk ik het nooit iemand uwer deed - want waarlijk in de gegeven
omstandigheden kan ik het mijne maar al te goed gebruiken en zonder ook ‘te werken voor mijn
brood’ - zou ik er op mijn woord! niet komen. Voorts ontfangt dit eenvoudig schrijven en deze
mededeeling als een bewijs mijner broederlijke liefde en achting. En blijft mij de Uwe bewaren ook
waar ik thans naar mijne overtuiging, gedrongen en gebonden door velerlei teedere en heilige
overwegingen, een weg volg, die ... wel, die ik hoop, dat ons niet van elkander zal scheiden of doen
vervreemden. Gelooft mij
Uw liefh. vriend en Medebr.
P.A. de Genestet
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Den Weleerw. Heeren
Maronier, te Leiden
de Ridder, te 's Hage
Tiele, te Rotterdam
van Heyst, te Alkmaar
Kruseman, te Nieuwkoop.
Bok, Oude Wetering
Scheltema, te Zwammerdam
Scheltema } Gouda
Labberton } Gouda
Hattenga Haven Waddingsveen
Rogge, Moordrecht
van Leeuwen, Zegswaard
van Oorde Haarlem
P. van Oorde Hoorn
terug aan
P.A. de Genestet
ten huize van Mevrouw Bienfait. Keizersgracht bij de Leliegracht. te Amsterdam.
P.S.
Ik verzoek U vriendelijk en dringend de rondzending van dit schrijven zooveel mogelijk te
bespoedigen en den brief niet te laten liggen.*

Eindnoten:
* Naast sommige namen was datum van ontvangst en verzending aangegeven; op 30 december was het rondschrijven
weer in handen van de dichter.

Brief no. 207 Aan G.J. de Clercq
Datum: 14 december 1859
UBA

Amsterdam 14 Dec. 59.
Beste Vriend, Wat zoudt Gij zeggen als ik aanst. Zondag, met dat pleizierige, nu zoo melankolieke,
treintjen van 4 uur van Delft, eens bij U te Rotterdam kwam en een of anderhalven dag bleef logeeren?
Kunt ge mij bergen? Is Uw Annaas Griep over? Zijn Marguerites rozijnen-aren verkeerd in rozen
wangen? Rust Tante Lydie nog in het ledikantjen van Uw logeerkamer, zoodat ik mij daar in de
bedstede zou moeten voegen? Of is zij vertrokken? Ik verlang Anna en Uw kinderen te zien. Mijne
zijn wel en ons jongske wordt al aardiger en vrolijker met den dag - zoo vrolijk dat mijn hart er bij
breekt, als ik met hem sta onder 't portret. t'Is nog ochtend, vriend, en mijn ochtendjes zijn het bangste,
en ik ben in-melankoliek, met die sneeuw, dat aardige witte weêr! Jetjen vond dat altijd zoo mooi en
het was zoo'n prachtig gezicht, van onze ontbijtkamer, daar we zaten in de dagen van weleer, naast
elkaêr, met de kiepjes, de jongste tusschen ons in.. En nu ligt haar graf ook onder de sneeuw. De witte
wareld is voor mij op het oogenblik eigentlijk in 't zwart.
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Ik heb een brief van Prof. van Vloten en die vond uw vaersjen in den bij uitnemendheid Christelijken
- trots de foutjes in de form - heel mooi en zuiver van toon. Verzuim de gave, die in u is, toch niet!
Ga staal eten - ik zal wat van mijn pillen voor U meê brengen om te probeeren of Gij die niet verdragen
kunt -en - schrijft mooie gedichtjens. Ziedaar, wat ik U maar te zeggen heb - Verleden Zondag heb
ik een treffende en opbouwende preêk van Hoekstra gehoord. - Lees toch vooral en laat Uw Anna
lezen het prachtige stuk van Montéguet1. over Les Horizons Célestes, van Mme de Marosqain - zoo
als het Hoofd der Waalsche Ouderlingen te Rotterdam haar noemde, in de dagen toen onze vriend
Bungener2. bekwam van zijn Amsterdamschen roes. Het staat in de laatste Revue des 2 Mondes. Gij weet dat ik Zondag morgen preêk te Delft3.? Ik zie er schrikkelijk tegen op, doch wacht kalmte
en kracht van God. Beste Gie, het is alles zoo bar.
Groet aan de vrienden. Het lange bezoek van Lard was mij zeer verkwikkend. Een zegen voor
Anna en Uw twee.
Met hart en geest
Uw
P.A. de G.
Andwoordt ge mij
spoedig?

Eindnoten:
1. In Revue des deux Mondes, 2e série, T. 24, 705-859.
2. Felix Bungener (1814-1874), orthodox predikant te Genève. Hij schreef ook enige romans. Sedert 1853 streed hij in
voordrachten en geschriften tegen de Rooms Katholieke Kerk.
3. Op 18 December hield De Genestet zijn afscheidspreek te Delft. Deze preek is bewaard gebleven en bevindt zich in
het GAD.

Brief no. 208 Aan A.C. Kruseman
Datum: 22 december 1859
UBL

Waarde Vriend,
Ik heb niet vergeten U te danken voor de keurige overdrukjes van mijn vaersjens in den christelijken,
voor etc., etc., dat ik van U ontfing - maar ik had het in persoon willen komen doen en - dat is nog
niet gelukt. Daarom schrijf ik U thans een klein briefjen. Ik zou wel eens naar Haarlem willen maar
van 12-2 is mij te kort en - ik eet graag aan Moeders tafel met mijn kinderen en mijn zusjens. De
sfeer, waarin ik leef - kan ik niet makkelijk verlaten nog. Zondag heb ik voor t'eerst weêr in Delft
gepreêkt en was twee dagen uit. Maar ik dankte God toen ik weer thuis was, want thuis dat is nu hier.
Doch zoodra ik kan, vlieg ik toch eens over. Dan schrijf ik vooruit om U thuis te vinden. Hebt gij bij
toeval nog een gebonden exemplaar van den Christelijken voor mij? Mooi (Mama's Boekverk.) heeft
onlangs vruchteloos de gantsche stad rondgezonden om er een machtig te worden. Is het boekske
goed gegaan of kunt Gij
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er nog niet over oordelen? - Als Gij dezer dagen nog ‘in stad’ mocht komen - zie ik U dan ook eens?
Weet Gij dat da Costa zóó naar is, wederom? De biografie van Bilderdijk1. maakt een zeer slechten
indruk. De menschen zeggen: We wisten heusch niet, dat Bilderdijk zoo'n ‘akelige vent’ was. En
intusschen zegt da Costa tot zijn doctor: Ik kan nu heengaan; het werk van mijn leven, mijn Bilderdijk
is - af! - t' Is om te schreien, niet waar? Maar wie weet, als nu de stem eens zwijgen zal die 25 jaren
lang, het op alle toonen heeft uitgeschreeuwd: Bilderdijk is groot en da Costa is zijn profeet! - Wie
weet of er dan geen reactie zal komen bij het publiek en bij slot van rekening voor de twee Dichters
niet een standbeeld wordt gezet? Het gaat in de Comedie Humaine zoo wonderlijk toe.
Ik ben gezond en kan gelukkig werken. Mijn vrolijke kinderen maken het goed. Het kind van de
Mey2. draagt een wemoedskransjen om het voorhoofd - doch hij weet het gelukkig niet en is voor
t'oogenblik alleen wat knutterig, omdat hij tanden krijgt. - Moge bij U alles wel zijn.
Groet de Uwe en geloof mij, met veel achting en vriendschap,
Uw dr. en vr.
P.A. de Genestet.
Amst. 22 Dec. 59
Adres:
Weledelen Heere A.C. Kruseman.
t.t.
Boekhandelaar
Haarlem.

Eindnoten:
1. Isaäc da Costa voltooide vlak voor zijn dood het werk De mensch en de dichter Bilderdijk (1859).
2. Peter Adriaan.

Brief no. 209 Aan A. da Costa
Datum: 6 januari 1860
UBA

Amice,
Gij moet het niet wijten aan gebrek aan hartelijke belangstelling in het droevig lijden van Uw edelen
Vader, dat ik niet eens bij U aankoom. Ik had het dezer dagen bepaald willen doen. Maar al sedert
Oudejaarsdag ben ik weêr aan huis geboeid, daar ook mij lief jongske waarschijnlijk heengaat - naar
zijn moeder. Laat mij maar zeggen: er is geen hope meer, dat ik hem hier behouden zal. Gij zult mij
dus vooreerst wel niet zien. Zoo gij kunt, groet nog eens van mij ook, den man, voor wiens hart en
genie, ik, bij groot verschil van
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meningen, steeds ontzachlijk veel heb gevoeld! God verzachte zijn lijden en Hij blijve Hem en uw
Moeder en U allen nabij. In liefde.
de Uwe
P.A. de Genestet.
A. 6 Jan. '60
bij het wiegjen.
P.S. Ik hoor het dagelijks hoe het den zieke gaat, door mijn trouwen Aad Gilde meester. Hij lijdt nu
minder?

Brief no. 210 Aan G.J. de Clercq
Datum: 10 januari 1860
UBA

Beste Vrienden,
Mijn jongske is bij zijn moeder.
Heden morgen zeven uur was het einde van dat - bewusteloos - lijden zonder hope. Ik heb reeds
verl. week mijn zwaarsten strijd gestreden en ben nú - kalm. Ik weet niets - ik zwijg - ik vertrouw.
Ziedaar mijn geloofsbelijdenis in deze dagen.
Groet Lard en Hubrecht en [beschadigde plaats].
Zijt Gij ook in de gelegenheid om zoo spoedig mogelijk aan Tiele van mijnentwege F 50. te doen
toekomen? Aanst. week moet ik te Delft zijn en zal ze U dan teruggeven. Doe het, als gij kunt s.v.p.!
God zegene Uw lievelingen en hun Moeder. Dank voor Uw brieven.
Geheel Uw
P.A. de G.
Amst. 10 Jan. 60.

Brief no. 211 Aan S.J. van den Bergh
Datum: 9 februari 1860
KBG

Amsterdam, 9 febr. 60.
Mijn waarde vdBergh, dank voor Uw vlug en trouw en vriendelijk andwoord. Het is recht goed dat
ik het weet van dat briefjen uit Kampen - schoon ik het niet heb mogen ontfangen. Toch dank er voor!
Communicatiebrieven hebben wij in 't geheel niet gezonden, vooreerst niet wegens de menigte en
menigerlei betrekkingen - waar zou de grens geweest zijn? - en dan ook vooral, omdat ik geen brieven
wilde ontfangen ten andwoord op - officiëele. Die mij schrijven wilden, moesten het doen, uit eigen
beweging. Daar er nu zoovele waren, die
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het deden, ook van wie ik het niet verwachtte en aan wie ik niet gedacht had - miste ik U, onder de
enkelen, van wie ik niets vernam. Onder de Advertentie stond eenige en algemeene kennisgeving1.. - Doch zoo ik in het minst niet
boos op U was, omdat ik geen lettertjen van U ontfing in al dien tijd - gij begrijpt, overtuigd van Uwe
deelneming, dacht ik slechts aan onwillekeurig verzuim - ik heb er U nu toch liever om, wetende wat
in Uw harte is geweest.
Thans een woordjen over mijn kwestie met Uw Europa. Schertsende moet ik U eerst zeggen dat
uw ijver voor 't door mij aangevallen Maandschrift U een weinigjen vervoert!
Hoe aangenaam mij in der tijd ook het opstel over mijn eerste gedichten - van Cornelis v d Hoeven?2.
- in de Europa opgenomen geweest zij - gij weet even goed als ik, dat allereerst Prof. v. Vloten in de
Kunst- en Letterbode mijn partij heeft genomen. Voorts in der tijd hebt Gij - zelfs mij opmerkzaam
gemaakt op een zeer ‘vleiende’ beoordeeling - ik meen, doch weet het niet zeker, in 't Leeskabinet3 die door u aan Tollens werd toegeschreven. Dan, mijn waarde, herinner ik mij met genoegen een
allervriendelijkst verslag, in den Tijdspiegel4. - ik heb dát wel eens aan mijn vriend van den Bergh
toegeschreven - waarin o.a. om de uitgave van den Sint-Nikolaas avond werd gevraagd, een wensch
die nu op het punt staat om vervuld te worden, want in Maart hope ik u den tweeden Druk, van mijn
Eerste Ged. te zenden, met Sint-Niklaas in zijn geheel er in. Maar dat is nu alles hier de zaak niet. Ik
heb in t'algemeen een schrikkelijken hekel aan onze letterkundige kritiek en zou wenschen daarin
eenige verbetering te kunnen brengen - maar voor mij heb ik niet te klagen. Doch, Vriend, wanneer
er bij een vaersjen van mij - een vaersjen, waarin het tweeledig idee wordt verkondigd, dat de indruk,
die de H.S.5. maakt op het hart, blijft een triumfeest, trots den strijd met de zonde - trots den strijd met
den Twijfel - wanneer daarbij zeg ik, de grove opmerking wordt gemaakt - door een koffijploert6., het
is waar! ‘Zulke dominees betwijfelen nog meer, dan ze wel zeggen - maar ze moeten toch leven, - het is
alles om den broode! - dan is dit toch een beetjen heel erg! En het koomt vooral niet te pas bij een
vaersjen van den Ondergeteekende, wiens leven - tot nu toe - een protest was tegen diergelijke
Insinuaties. Zeg aan dien ‘hoogernstigen Predikant’ - dat ik althans niet om den broode, maar .. (te
roemen is mij waarlijk niet oirbaar, doch hier moet ik de waarheid zeggen) - maar belangeloos zeven
jaren lang een gemeente heb gediend, die bij gebrek aan traktement geen eigen predikant kon beroepen
- en dat ik het nog zou doen, indien mij door den slag die mij trof en de eigenaartige moeilijkheden
in mijn lot - niet een andere weg was aangewezen - terwijl er tevens voor de Delftsche kerk door
opheffing van een der klein ‘verloopen’ dorpsgemeenten nu juist ook misschien gelegenheid bestaat
een genoegzaam traktement te verkrijgen en een Predikant te kunnen beroepen! Zeg aan dien
hoogernstigen man dat er nòch in koffijhuizen noch in schouwburgzalen, over den ‘grooten Onbekende’
mijn Meester in den Heer, gesproken wordt - en dat bovendien die benaming ‘de groote Onbekende’
volstrekt niet vreemd, maar heilig en verheven is, hóogernstig ja! Dit kan en moest hij weten .. Zeg
hem voorts, dat men tegenover iemand, die eerlijk met zijn naam, voor zijn gevoelens uitkoomt diergelijke lasterlijke insinuaties niet anoniem behoort te laten drukken - indien men prijs stelt op den
naam van ernstig en eerlijk!
Ik ten minste begrijp niet hoe iemand zoodanige handelwijze, voor zijn geweten kan verantwoorden
- en zoo ik nimmer van ‘Dominees’ - ik bedoel de soort;

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

175

niet de individuus, waaronder die ik hoogacht en liefheb - gehouden heb, dit nieuwe staaltjen van ...
domineeskritiek, strekt niet om mijn achting te vermeerderen.
En Uw eerlijk hart oordeele thans zelf - of ik recht heb mij gekrenkt te voelen; dit te meer, daar de
Europa gelezen wordt, door veel menschen, die er niet over kunnen oordeelen, wat waar is en wat
niet en wien men het nu niet kwalijk kan nemen, wanneer ze mij niet kennende, gaan meenen ‘dat
Ds de Genestet eigentlijk alles betwijfelt - doch ‘om den broode’ dominé moet blijven enz. ‘t'Is waar,
de man heeft het zelf niet gezegd; hij laat het zeggen ‘insinueeren’ door den koffijhuisploert - doch
indien hij dan een verlicht man en een mild Christen was - zou het hem passen, met mijn ernstig
vaersjen voor oogen - dat toch ook orthodoxen gesticht heeft - mijn partij te nemen, tegenover den
ploert, in plaats van den indruk te geven, alsof hij dat oordeel onderschreef ...
Zulke anonyme critici zijn - gevaarlijke menschen. Ik houd niet van diergelijken ‘ernst’ en
christelijkheid.
De aanloop van 's mans kritiek over vrouw Snip7., vind ik - altijd, wanneer ik mij stel op zijn
standpunt nog al aardig! Die arme vrouw Snip - zij krijgt nog erger ‘op haar kop’ van de vromen op
aarde, dan van de vromen in den hemel! Ik zal het vaers juist niet in mijn bescherming nemen, maar
ik had er niet tegen, omdat Tiele het ontfangen had op zijn verzoek - omdat Domine vLeeuwen er
zijn naam onder gezet had - en dan ook wij plaatsten het als een proeve van 't genre - de chr. mythen
in de middeleeuwen waren in dien geest - en als een letterkundig curiosum. Doch geen van de Heeren
Recens. schijnt geweten te hebben - anders had men deze letterkundige kennis wel ten toon gespreid,
zooals ik nú doe - dat het gedicht oorspronkelijk engelsch is en door de Dames Wolf en Deken of
door Agathe Deken, reeds in 't hollandsch is overgebracht, onder den (veel geestiger) titel van Vrouw
Snavel snel Onze chr. grootvaders, grootmoeders en oudtantes hebben dat weleer met minder ergernis gelezen
- dan, naar 't schijnt, hunne christelijke achterkleinkinderen en achter-nichten. Want ô van den Bergh!
de menschen zijn tegenwoordig zóo christelijk!! - Ik heb er mij nu juist niet aan geërgerd - ik vond
dat het slot veel goed maakte - en ook evenals in de mysteries van de Middeleeuwen, vind ik in dit
verhaal een diepe en gezonde moraal. Voor wie maar ernstig ziet en nadenkt - is het ernstig te over.
Waarlijk, ik had dat profane, komieke, schandalige vaers oneindig liever geschreven dan de - op zijn
zachtst gesproken - ondoordachte recensie van den hoogernstigen Predikant!
Maar om nog even terug te keeren tot het kurieuse van de zaak: dat gedicht heeft een aardigen
levensloop - Oorspronkelijk Engelsch - door Bürger overgebracht in het Duitsch - door Jufvr. Deken,
uit het engelsch, in het hollandsch - en eindelijk nog eens door Ds van Leeuwen, uit het Duitsch van
Bürger - tot ergernis van het publiek, neen van de helft van het publiek Amuseer U met dit briefjen en vertel, zoo gij wilt, aan den Collega in kwestie, dat ik niet best over
hem denken kan - om duchtige reden. Groet de Uwen. Ik dank God, voor en met Ú dat Uw oudste
kinderen U zijn gebleven! Wat mij aangaat, vriend, ik leef hier op de waereld thans voornamelijk met
mijn hoofd. Mijn hart is - waar mijn schat is.
de Uwe P.A. de G.

Eindnoten:
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Verscheen in Handelsblad van 10 januari 1860.
C. Pruys van der Hoeven.
Leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor Beschaafde Kringen.
Een christelijk maandblad.
Heilige Schrift.
Bediende in een koffiehuis.
Zie brief no. 200, d.d. 26 oktober 1859.

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

176

Brief no. 212 Aan E. Potgieter
Datum: 24 februari 1860
UBA

Hooggeachte Vriend, van morgen heb ik nog eenige leekedichtjes1. verzameld. Zijn ze te verstaan te gebruiken - en kunnen ze nog in het Maart-nommer2.? Zoo ja, dan moet ik ze nog ‘een beetjen’
schikken en korrigeeren. Schrap s.v.p.! wat U niet of minder bevalt, al was 't meer dan de helft, en
geloof mij, met achting en liefde,
Uw dr en V.
P.A. de Genestet
vliegend voor 't eten
24 Febr. 60.

Eindnoten:
1. De meeste Leekedichtjes zijn het eerst in De Gids verschenen.
2. Maart-nummer van De Gids, onder redactie van Potgieter 1860, I, p. 125 en volgende.

Brief no. 213 Aan A.C. Kruseman
Datum: 20 april 1860
UBL

Geachte Vriend,
Plaats bid ik U mijn eersten brief toch vooraf in het nommer van overmorgen -. Want ik denk U
Dingsdag een tweeden te zenden over den Improvisator Beermann1. - en acht dagen kan dit ‘goedjen’
niet blijven liggen - dan is er de frischheid af. Beermann geeft morgen avond een soirée die - denk
ik - allergekst zal wezen en mijn vingeren jeuken om de ‘beleedigde kunst te wreken. Doch dit moet
haastig geschieden - en niet eerst 14 dagen later. Gij hebt mij verdacht van weinig belangstelling in
Uw Zondagsblad - maar ik heb er juist zeer voor geijverd den laatsten tijd. Geloof mij, in liefde
de Uwe
P.A. de G.
vh. Vrijdag-morgen
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Adres: Weledelen Heere A.C. Kruseman
Boekh. en Uitgever te
Haarlem.

Eindnoten:
1. E. Beermann. Improvisator. Zondagsblad 16 mei 1860.

Brief no. 214 Aan A.C. Kruseman
Datum: 8 mei 1860
UBL

Mijn waarde en Geachte Vriend, dank voor het Exemplaar van Adam Bede1.. Ik was juist uit de stad
toen het kwam - en ontfing het alzóo eigentlijk eerst verleden Donderdag. Vrijdag tot Zondag moest
ik te Rotterdam zijn. Nu schroom ik een stuk over de vertaling te schrijven zonder die wezenlijk
bestudeerd te hebben.
Ik had het eerst willen doen - maar het stuit mij tegen de borst. Gij krijgt dus mijn derden Brief
eerst aanst. Dingsdag of Woensdag. Van Buys2. hoorde ik nog niets. Dank ook voor de vertaling van
Jocelijn3.. Ik geloof dat ze niet onverdienstelijk is. Zoo ze mij bij nader kennismaking meêvalt - zal
ik ze misschien eens aankondigen in den Vervloekten4.. Met liefde en groeten
de Uwe
P.A. de G.
A. 8 Mei '60.

Eindnoten:
1. Adam Bede door G. Eliot, vertaald door Busken Huet, 1860. 3 dln, 8o (in De Genestets nagelaten bibliotheek aanwezig).
2. J.T. Buys (1828-93), jurist. In 1860 werd hij hoofdredacteur van Het Zondagsblad. In 1862 werd Buys benoemd tot
hoogleraar in de Rechtsgeleerdheid en Staatswetenschap aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. In datzelfde jaar
werd hij in de redactie van De Gids opgenomen.
3. Jocelijn. Episode, Journal trouvé chez un curé de village (1836).
4. Waarschijnlijk is bedoeld De Gids, die om de scherpe kritieken ook wel ‘de blauwe beul’ werd genoemd.

Brief no. 215 Aan A.C. Kruseman
Datum: 28 mei 1860
UBL

Waarde Vriend,
Mijn Zwager L.A. Bienfait, te Amsterdam heeft mij verzocht U te melden, dat hij wenscht zich te
abonneeren op het Zondagsblad. Hij wenscht ook dit onder kruisband te ontfangen, met volgend
adres:
Mevrouw Bienfait
geb. van Baerle
Keizersgracht bij de Hartenstraat
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Want zoo het aan hem zelf wordt geadresseerd dan koomt het aan 't kantoor - en hij krijgt het eerst
Maandag. Donderdag zend ik U waarschijnlijk een korten brief - want er is schier niets om over te spreken.
Maar ik kan U het stukjen onmogelijk voor Donderdag-Avond bezorgen - moet het dan toch eerst
naar Leiden? - Dat zou lastig zijn. Bij gelegenheid moet ge mij zeggen - niét wat Gij zoudt willen
geven - ik weet dat Uwe bekende Royaliteit licht te veel zou willen doen - maar wat Gij kunt geven
voor mijn brieven in het Zondagsblad ...
Ik woû jaarlijks met mijn pen en - ‘mijn luit’ graag cigaren, mijn kleêren, en mijn zakgeld verdienen!
Lach er om - maar t'is waar. Dat moét.
Wat stormt het vreeselijk en dat op 't laatst van de Mey-maand! Ach, zoo heeft het ook gestormd
op het eind van de Mey maand mijns levens en heel mijn hof met zijn jong groen en bloeiende seringen
is verwoest geworden! - Toch zou er nog misschien een lieve Zomer1. komen? Het zij; toch is het
schóonste vernield! Dit is melankoliek. Ik eindig met een pinxterdichtjen, ook juist niet optimistisch,
maar minder somber:
wat ons ontbreek' op dit Pinxter, mijn vrind
Niet - de Geweldig gedrevene wind!
Met groeten en liefde,
de Uwe
P.A. de G.
vliegend
28 Mei '60
s'avonds
Adres:
Weledelen Heere A.C. Kruseman
t.t.lb/>Boekdrukker
en Uitgever
Haarlem.

Eindnoten:
1. De Genestet zinspeelt hier waarschijnlijk op een tweede huwelijk met Catherina Jeanne Bienfait.

Brief no. 216 Aan A.C. Kruseman
Datum: 28 mei 1860
UBL

Waarde Vriend, Gij ziet het zelf: had ik geen recht te zeggen dat het anti-vedeldeuntjen1. al heel min
was? Of het geplaatst wordt of niet kan mij persoonlijk zeer weinig scheelen. Alleen ik vind het
beneden de waardigheid van 't Zondagsblad die prullaria op te nemen. Maar zouden de Redacteur en
de Uitgever of een van beide dan niet aan den Inzender met een woordjen te kennen geven, waarom
het ingezondene niet werd geplaatst - bijv. ‘omdat men
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het geheel eens was met het oordeel van P.A. de G. over dat vaersjen! geveld?’
Of is dat te gek?
Ik hope U Vrijdag morgen een brief te kunnen bezorgen. In haast, want ik ben een paar dagen van
hier geweest en koom juist pas thuis.
In liefde de Uwe
P.A. de G.
Woensdag avond
ik vind die Meneer met zijn vedeldeuntjes verschrikkelijk radikaal! Hij vindt dat dingetjen zelf zeker
heel geestig!
Adres: Weled. Heere A.C. Kruseman
t.t.
Boekhandelaar
Haarlem

Eindnoten:
1. In De Gids van april 1860, p. 513, komt een gedichtje van De Genestet voor getiteld ‘Vedeldeuntje’. Het ms is bewaard
in het Letterkundig Museum onder H1: Vedeldeuntje, april 1860 door een bekenden Aprilbeweger 1853. Het bedoelde
contragedichtje is niet in het Zondagsblad opgenomen.
Overigens verscheen het ‘Vedeldeuntje’ voor het eerst in de 's-Gravenhaagsche Nieuwsbode van 27 april 1860.

Brief no. 217 Aan A. da Costa
Datum: 30 mei 1860
LMG

Waarde Vriend,
Een handdruk bij Uw Vaders graf! Ik ben gisteren in stad gekomen, om de begrafenis plechtigheid
van heden ochtend bij te wonen; ik moet er morgen weêr uit - en keer eerst na een poosjen terug. Dan
hoop ik U en Uw geachte Moeder en Zusters een bezoek te brengen. Steeds, sinds ik laatst U ontmoette,
ben ik aan 't zwerven geweest, ook aan 't verhuizen. Vergeef dit onbeteekend briefjen. Ik ben als ‘in
de vlug’. - Gij en de Uwen hebt zeker veel troost - Welk een zalige ruste moet zulk een Strijder zijn
ingegaan! Vaartwel tot nader.
30 Mei 60
de Uwe
P.A. de Genestet.
Adres: Weledelgestrengen Heer Mr A. da Costa.
Rozegracht.

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

180

Brief no. 218 Aan A.C. Kruseman
Datum: [?] juli 1860
UBL

Waarde Vriend,
Hiernevens 25 Leekedichtjens voor vel drie. Ze staan wel wat door elkander - als ge merken zult, en
de papiertjens zijn soms aan beide zijden gevuld - doch ze zijn ook genommerd en dat geeft orde en
licht. Morgen krijgt ge mijn Revisie terug - of - over morgen. Er is niets te schrijven voor het
Zondagsblad. Drie dingen maar heb ik genoteerd - de heren moeten t'er voor houden dat ik op reis
ben! Misschien koom ik van de week nog eens aan - en breng U meteen vel 4.
Met vele groeten,
In liefde
de Uwe
P.A. de G.
Woensdag middag
Adres: Weledelen Heere A.C. Kruseman
Spaarne. Haarlem.

Brief no. 219 Aan A.C. Kruseman
Datum: [?] juli 1860
UBL

Waarde Vriend,
Hiernevens vel vier. Bij vel drie is nog een rijmpjen bijgevoegd: daarom begint vel 4 met No. 44.
Voorstanders - geloof ik. Morgen breng ik U vel drie en koom over 't vignetjen1. spreken, dat mij nog
gantsch niet bevalt. Vel 5 is ook bijna gereed. Ik moet profiteeren van mijn goeden luim - en maak
dus maar wat voort, Adio!
Van harte
Uw liefh.
P.A. de G.
Dingsdag-morgen.

Eindnoten:
1. Rochussen tekende het vignet, dat als afsluiting zou dienen onder de Leekedichtjes van 1860. De UBL bezit een brief
van Rochussen aan A.C. Kruseman, waarin hij verschillende palmafbeeldingen voorstelt. Het uiteindelijk gekozen
vignet bestaat uit palmtak, snuifdoos, pijl en steek (zie ook brief no. 223 d.d. 7 augustus 1860).
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Brief no. 220 Aan Mr J. van Lennep
Datum: 4 juli 1860
UBA

Bloemendaal 4 Julij 60.
Hooggeachte Vriend,
Het vaers van Victor Hugo1. is te mooi om aan de vertaling niet alle mogelijke zorg te besteden. En
daarom koom ik tot U met een vriendelijk verzoek: och, zend mij nog eens een proef met aanmerkingen
- van Uw hand! Op een allereerste proefjen - dat Kraai2. bij een tweede had ingesloten - vond ik eenige
???? en NB's etc. van Mr. J. van Lennep - die mij een paar keer van dienst waren. Ik heb het vaers
nu duchtig nagezien met mijn vriend Huet. Maar Gij weet er meer van dan wij beide - en een kritiekjen
van U ten slotte zou mij hoogst welkom wezen. Ik heb dus aan Kraai gevraagd U gelijk met mij
Revisie te zenden. Wilt Gij die Revisie dan eens revideeren - kritiseeren - en voorts aan mij toezenden
ter overweging bij mijn laatste korrektie? Hiermeê zoudt Ge mij een groot genoegen doen! Nog iets:
Kunt U mij ook helpen aan een ander woord voor ‘kast’?
Intusschen, in zijn kast, als 't bloed in de ader gaat
De slinger heen en weêr etc.
kas is edeler, maar niet juist; kast is leelijk. Bus? dat gaat ook niet. Weet U er wat op?
Ik ben - al sedert lang - niet in stad. Anders zou ik U wel eens opgezocht hebben. Maar zwerven
is mijn leven tot het najaar. Wilt Gij Mevrouw v Lennep van mij groeten?
Rekenende op Uwe vriendelijkheid,
noem ik mij hoogachtend
Uw liefh. dr en vr.
P.A. de Genestet
Adres: Weledelgestrenge Heer Mr. J. van Lennep
s.s.t.t.

Eindnoten:
1. ‘Les pêcheurs’ van Victor Hugo, vertaald door De Genestet in december 1859 - januari 1860. Zie: Complete Gedichten
1912, 253-61.
2. Gebroeders Kraai, uitgevers te Amsterdam.

Brief no. 221 Aan A.C. Kruseman
Datum: [11 juli 1860]
UBL

Waarde Vriend,
Ziehier vel 1. en 2. en 3.1. zullen spoedig volgen. Ik heb de brieven van Hofst. de Groot2. niet bij de
hand - om het motto boven niet aardig te zetten moet ik dus nu even naar Haarlem - of weet Gij ook
waar het staat? Ik meen in een Voorreden. Voor de Leekedichtjens komt ook een voorredentjen3.. Met
titel
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en Inhoud meê krijgen we dus wel een vel voorwerk. - Ik hoop dat Uwe vrouw - met de warmte - niet
weêr koorts zal gekregen hebben! Ik ben blij dat de Zon toch nog niet stuk is! Adieu. Uw liefh.
P.A. de G.

Eindnoten:
1. Deze vellen zijn bestemd voor de bundel ‘Leekedichtjens’, welke in december 1860 verschenen is.
2. Cornelis Philippus Hofstede de Groot (1829-84) schreef Brieven over den Bijbel (1859), apologetisch tegenover de
gelijknamige bundel van Conrad Busken Huet (1858). ‘Niet aardig’ is Leekedicht VIII; het motto luidt: ‘Leonard is in
het geheel niet geestig’ (vgl. Leekedicht XIX, Complete Gedichten 1912, 282).
3. Voorrede tot de ‘Lekedichtjens’ krijgt de vorm van een inleidend vers (Complete Gedichten, 1912, p. 271).

Brief no. 222 Aan A.C. Kruseman
Datum: [augustus 1860]*
UBL

Waarde Vriend, Zijt Gij, ook in de gelegenheid, hoe eer hoe liever - dit paketjen aan Jufvr Hertzveld1.
en dit briefjen aan Hofdijk te doen geworden? Aan de eerste zond ik het plaatjen van de biddende
kinderen. Den tweede heb ik om een bijdrage2. gevraagd. Van geen van beiden weet ik het rechte adres. Gij kunt de brieven misschien wel hier of daar bij
insluiten? Zoo niet - dan krijg ik ze wel terug. Woensdag morgen koom ik eens aan. Adio.
Uw
P.A. de G.
Maandag-morgen.

Eindnoten:
* Datum volgens uitgever A.C. Kruseman.
1. Dit betreft een gedicht bij de titelplaat in Christ. Volksalm. 1861.
Estella Dorothea Salomea Hertzveld (1837-1881) debuteerde op veertienjarige leeftijd met het gedicht ‘Sauls Dood’.
Pacifisme en emancipatie zijn haar geliefde motieven. Zij was één van de oprichtsters van ‘Arbeid Adelt’. Ze trouwde
in 1863 Jacobus Hijmans.
2. Bijdrage van Hofdijk ‘Sprank van Hooger’ in Christ. Volksalm. 1861.

Brief no. 223 Aan A.C. Kruseman
Datum: 7 augustus 1860
UBL

Waarde Vriend,
Thuiskomende van Amst. vind ik Uw briefjen, dat ik aanstonds beandwoorden wil, in de hope, dat
nevengaand krabbeltjen van mijn onervaren hand U nog bereikte vóor Uw vertrek. Gij ziet er uit dat
de palm een andere moet zijn dan die van Rochussen. Voorts het Harpjen kleiner. Het snuifdoosjen
moet meer

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

183

domineeren. Ik kon het niet goed teekenen. Mijn ‘palm des vredes’ zal ook wel niet deugen - doch
t'is maar om t'idee. Laat de Heere Rochussen zijn fantazie volgen en 't zal wel aardig worden! Wat
dunkt U van 't Steekjen?1. Dezer dagen schrijf ik Tiele over den Christelijken en zal zelf ook beginnen
daarvoor wat uit te voeren.
Wat is Schimmels Mary Hollis2. een boeiend en mooi boek. Ik deed de laatste dagen niets dan
achteréén de drie deelen uitlezen! Zeg het Uw Vrouw! In de volgende week hope ik U eens rustig te
zien. Wilt ge men ƒ 25, - het velletjen voor de Leekedichtjens geven en 25 presentexemplaartjens -?
over de inrichting van de slotdichtjens (het laatste vel - staat er boven) moet ik U nog eens raadplegen.
Veel genoegen op 't Muziekfeest3. en mooi-weer!
Mijne vriendelijke groeten aan de Uwe - en een handdruk voor U - Adio.
Uw liefh. P.A. de G.
Bloemendaal, Dinsdag-avond
7 Aug. 1860 - vliegend.

Eindnoten:
1. Toga en steek vormden het ambtstenu van de predikant. Zie: ‘Een steek als leek’. Leekedicht van J. van Vloten op De
Genestet's ‘Dageraad’ 1861, p. 354.
2. H.J. Schimmel's roman Mary Hollis (1860).
3. Volgens Het Handelsblad de dato 6 augustus 1860, rubriek ‘Binnenland’ vierde het Genootschap ‘Oefening baart
Kunst’ zijn zesde jaarfeest op zaterdag, 4 augustus in lokaal ‘Vliedzorg’ te Haarlem.

Brief no. 224 Aan C.P. Tiele
Datum: 9 augustus 1860
UBL

Bloemendaal 9 Aug. 60.
Waarde Vriend, ik moet weer met U praten over den Christelijken: wat hebt gij - voorhanden - of in
't verschiet? Ik krijg een opstel van Pierson - een paar stukjes van de Veer - een vaers van Jufvr.
Hertzveld en van J. van Leeuwen. Te mijner beschikking ligt ook een bijdrage van Huet. De plaatjens
zijn keurig uitgevallen op éen na - van Scheffer dat nogmaals in de handen van den graveur is gesteld.
Voor de bijschriften en andere poezij kan ik wel zorgen. Toch mijn waarde, wilde ik ook gaarne
een paar vaersjens van u hebben. Onder Uw Longfellowtjes van verl. jaar - ik gaf ze u terug - is naar
mijn opinie slechts eén - het eerste - voor den Chr. geschikt. Licht hebt ge nog iets - of iets anders.
Gij weet dat Kruseman genegen is ons wat meer honorarium te geven - op mijn verzoek - opdat
wij onzen medewerkers zonder te veel schade voor ons zelve - den arbeid eenigzinds zoude kunnen
verzoeten. Laten wij nu geld en zorgen eerlijk deelen. Reken vooral maar niet te zeer op mijn vrijen
tijd - want ik ben overladen met werk en denk er nog over op reis te gaan. Dan zou ik u alleen er voor
laten zitten! Stel mij dus spoedig op de hoogte van 't geen gij in portefeuille hebt of denkt te ontfangen.
Kruseman wou niet te laat klaar zijn. Het gaat mij stil. Mijn kinderen zijn gezond; dat is een groot
voorrecht. Ik ben
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meest buiten - bij mijn moeder, doch leef als in de stad - op mijn kamer. - Hebt gij Sepps1. bekroonde
verhandeling al gelezen? t'Is een dik boek, daar veel belangrijks in staat - doch ik moet zeggen dat
de historie onzer Vaderlandsche Theologie mij - voor gemelde Theologie - weinig respect in boezemt!
- Wat zal er van Delft worden? Het besluit van Bok2. heb ik ten volle moeten eerbiedigen. Ik ga nu een briefjen aan P. Bruin3. schrijven - om hem te vragen voor den Christelijken. Groet
Uwe Vrouw - lijd niet te veel van de Rotterdamsche kermis en geloof mij van harte
Uw liefh.
P.A. de G.
Adres: Weleerwaarden Heer C.P. Tiele
Lombardstraat
Rotterdam.

Eindnoten:
1. Chr. Sepp (1860). Geschiedenis der theologie in Nederland van 1787-1858.
2. J.W. Bok bedankt voor het beroep naar Delft.
3. P. Bruin, predikant. Medewerker onder andere aan de Tijdspiegel, Nederlandsche Spectator, De Gids.

Brief no. 225 Aan A.C. Kruseman
Datum: 17 augustus 1860*
UBL

Gachte Vriend,
Ik vind het teekeningetjen van Rochussen alleraardigst en zijn knorrig briefjen er bij allerkomiekst1..
- Wordt het juist op dezelfde grootte gegraveerd of iets kleiner? Wat ligt dat snuifdoosjen daar nu
geestig, hè? Adio ik hoop dat ge weêr gantsch in orde zijt!
Uw liefh.
P.A. de G.
Vrijdag-morgen.

Eindnoten:
* Datum van de uitgever.
1. Rochussen schreef op 16 augustus 1860 aan de uitgever A.C. Kruseman over het vignetje voor De Genestets
Leekedichtjens o.m.: ‘de steek aan den pijl gestoken of geregen komt mij onmogelijk geschikt voor - de geheele
samenstelling krijgt iets gedwongens en gezochts, waarvan ik altijd een grooten afkeer heb’. - verder: ‘De palmtak is
nu die van den oosterschen palm (Areca) verder heb ik mijn fantasy gevolgd.’
Enkele regels lager de passages: ‘Het zal waarschijnlijk wel weder niet deugen, dan zie ik geen kans meer het anders
te maken -’, en: ‘Daar het nu eenmaal gewoonte is om af te keuren bij de Dichters, ten minste ik voor mij heb hiervan
van sommigen het bewijs, zonder ze allen te willen noemen, is het maar beter dat indien het vignet nu weer niet bevalt
het door een ander teekenaar gemaakt wordt. - Ik wasch er mijn handen af.’
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Brief no. 226 Aan C.P. Tiele
Datum: 18 augustus 1860
UBL

Mijn lieve vriend, Uw brief heeft mij niet bijzonder verrast. Kruseman vraagt al om kopij en ik heb
nog niets in handen. Zeg eens zoudt gij die preêk van U over Doorn in 't vleesch - niet geschikt achten
of geschikt kunnen maken voor ons boekske? Zoudt Gij ook nog eens bij Hoekstra1. aankloppen? Ik
ken hèm niet - Laat ook de Auteur van het stukje ‘Werken’2. in den vorigen jaargang zijn beste been
eens vooruit zetten! Het vaers van I.S. is niet geschikt. Dat hadt Gij den man wel aanstonds kunnen
zeggen, zonder míj te raadplegen! Ik verzoek U het stukje dien heer terug te zenden, met bijgaanden
brief. Lees 'm en zeg of gij die form niet goed en beleefd vindt. Ik heb mijne redenen om het ding zóo
terug te zenden.
Wat ik zeg van het Delftsch Beroep?3. Dat men wel niet anders kon! Ik hoop dat er zegen op rusten
zal! - Gij moet den bewusten vriend toch nog maar eens pressen om een kerkhistorisch stukjen voor
ons te schrijven - 't is misschien goed dat het genre weer eens vertegenwoordigd wordt. Beloofd
honorarium. Nu ten slotte nog iets mijn beste Steun voor den Christelijken, in 's hemels naam, niet
te veel op mij - want ik ben bezig een boekjen4. saam te stellen, dat in Oct. of Nov. uit moet komen
en mij veel tijd kost. Ik kan waarlijk zooveel vaerzen niet geven als verl. jaar en de boêl loopt in de
war zoo wij niet saam werken. Voor die weêrgasche plaatjens zit ik ook al! Sterkte man! Ik woû dat
ze Ú met ƒ 2800 traktement dominé van Delft hadden gemaakt. Dat zou beter voor U zijn geweest
dan die Rotterdamsche drukte, waarin men onder gaat! Groet de Uwe en weet mij steeds in liefde
De Uwe
P.A. de G.
Bloemendaal
18 Aug. '60.
Adres:
Weleerwaarden Heer C.P. Tiele
Lombardstraat,
Rotterdam.

Eindnoten:
1. Ds S. Hoekstra, Doopsgezind theoloog (1822-1898). Was van 1852 tot 1892 hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarium
te Amsterdam.
2. Onder het motto: Werken is Leven, verschenen in Christelijke Volksalmanak van 1859, p. 114-8; gesigneerd P ... r (=
Potgieter?).
3. Na het aftreden van De Genestet werd Ds H.C. Rogge naar Delft beroepen, waar hij in 1860 zijn intrede deed. Tevoren
was zijn standplaats Moordrecht.
4. Omstreeks deze tijd is De Genestet bezig zijn ‘Leekedichtjens’ voor de pers gereed te maken.
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Brief no. 227 Aan C.P. Tiele
Datum: 26 augustus 1860
UBL

Mijn Waardste, ik zou niets liever zien dat dat Gij Uw opstel over Coornhert1. geschikt maakte voor
onzen Christelijken. Onderwerp en inhoud vind ik uitnemend - maar de form, als Gij - zelf schrijft,
moet véel veranderd. Kent gij het boek van ten Brink2., Coornhert en zijn Wellevenskunst - onlangs
verschenen? Zoo niet - maak er kennis meê voor Ge U aan het omwerken zet. De inleiding kan U
dienen.
Uw preek las ik met groot genot - maar - ik zou er vóór zijn om slechts in geval van nood daarvan
gebruik te maken; men kan te veel nog merken dat het - preek is. Vindt Ge ook niet? 't Zou een goed
stuk zijn voor de ‘Evangeliespiegel’3. door Kraai uitgegeven. Coornhert gaat hierbij terug - misschien
hebt Gij het van de week niet al te volhandig en maakt er iets moois van met vaardige hand. Ik leef
nu maar in de verwachting, dat wij op eéns genoeg zullen krijgen om den Alm. behoorlijk te vullen.
Breek Uw hoofd maar niet om de vaersjens, die ik vroeg - 't was alleen omdat ik het wat gek zou
vinden, als ik zelf weêr al de poezij leverde. Maar dat zal wel losloopen. Als ik mij maar niet hoef te
zetten om veel proza te gaan schrijven. Want mijn constitutie en gebruik van staal dwingt mij tot zeer
veel fijzieke beweging en wandelende kan ik wel dichten, maar niet stellen en schrijven. Als ik in de
lucht ben weet ik van geen vermoeienis of iets; als ik op mijn kamer zit, ben ik meestal moê. Ik heb
de rustelooze natuur van een vogel: was ik 't maar! Ziet Ge Pierson eens bij geval, dring hem om
spoedige hulp. De Veer schreef ik nog verleden week. Onlangs ben ik vliegend op een dagjen te
Rotterdam geweest om Stuart te bezoeken. Mij viel hij meê - juist in zijn spreken.
En nu zal ik maar een eind maken aan deze ‘Gemengde berichten’. Groet de Uwe en geloof mij,
met veel liefde en sympathie.
Uw P.A. de G.
Bloemendaal
26 Aug. 60.

Eindnoten:
1. In de Almanak voor 1861 geen stuk over Coornhert van Tieles hand; wel een verhandeling naar aanleiding van de tekst
van Matth. 13 en 14, p. 67-84.
2. Jan ten Brink schreef Dirck Volckertsen Coornhert en zijn Wellevenskunst, Amsterdam 1860.
3. Evangelie-spiegel, Huisboek ter bevordering van Christelijk Leven, uitgegeven door L.S.P. Meyboom van 1851-1861;
daarna als Maandschrift uitgegeven bij de Gebr. Kraai.

Brief no. 228 Aan E.J. Potgieter
Datum: 15 september 1860
UBA

15 Sept. 1860
Weledelen Heere E.J. Potgieter
Leliegracht
Amsterdam.
Hooggeachte Vriend,
Donderdag-avond ben ik maar weêr naar buiten1. getrokken - vooreerst om het
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mooie weêr en dan ook omdat mijn zwager en zuster2. toch uit de stad gingen en, poor I, ben niet
graag alleen. Maar aanst. week, Woensdag of zoo, koom ik terug, ook al om U - vind mij niet naar!
- te vragen wat Gij zoo vriendelijk geweest zijt mij toch eigentlijk te schrijven, want ik ben geen
Champollion3. zoo als de zetter van Spin4.. Maar dát - Gij begrijpt wat! - zal wel wennen. Och doet U
het nog maar eens weêr?
Hebt Ge ook een uitnoodiging ontfangen van het Gemeentebestuur van Rotterdam om de onthulling5.
bij te wonen van - zeker Standbeeld - en in de koerant gelezen dat een heer, ‘den Beer Portugaal’6. op
het Congres in den Bosch7. vaerzen heeft ‘gedebiteerd’? Ik amuseer mij met de lezing van eén
door-door-loopend Germanisme, nl. de vertaling (door een Groninger dominé) van v. Schuberts boek:
de Hertogin van Orleans8.. Het duitsche boek is in - duitsch en het hollandsche heel gek. Met de lijst
voor de Voorlezingen gaat het, geloof ik, nog al goed. De mijne is nu in handen van Gildemeester, mijn vriend, dien Gij te dik hebt bevonden - en ook Burdet9. is ijveraar. Mijne eerbiedige en hartelijke
groeten aan Tante10. s.v.p. Tot aanst. week hope ik. Gij weet mij, met bijzondere achting
Uw liefhd.
P.A. de Genestet

Eindnoten:
1. ‘Huize Welgelegen’ te Bloemendaal.
2. Antoine Adelaïde Bienfait en Cornelie Gerardina Bienfait, die de beide zoons uit het eerste huwelijk van haar broer
verzorgde sinds de dood van Claudina von Eynern in 1857. De Genestet woonde tezamen met Antoine op een bovenhuis
naast de Remonstrantse Kerk op de Keizersgracht te Amsterdam.
3. J.F. Champollion (1790-1832) ontcijferde de steen van Rosette, die tijdens de tocht van Napoleon naar Egypte gevonden
werd.
4. C.A. Spin en Zoon, Boek- en Steendrukkers, N.Z. Voorburgwal of Pijpenmarkt te Amsterdam.
5. Betreft de onthulling van een standbeeld van H. Tollens.
6. Mr J.C.C. den Beer Poortugaal (1775-1831), sentimenteel dichter.
7. In Het Handelsblad van 12 september 1860 is een verslag opgenomen van het Zesde Nederlandse Taal- en Letterkundig
Congres, onder voorzitterschap van Jhr Mr J.B. Verheyen.
8. Vertaling door een Groningse dominé van het boek van G.H. von Schubert Erinnerungen aus dem Leben der Herzogin
Helene Luise von Orleans (1859), dat de Nederlandse titel kreeg Herinneringen uit het leven van Helena Louisa,
Hertogin van Orléans, geb. Prinses van Mecklenburg-Schwerin. Volgens hare eigene brieven. Met een aanbevelend
voorwoord van P. Hofstede de Groot, Hoogezand, 1860.
9. J.F. Burdet, koopman in steenkolen op de Reguliersgracht te Amsterdam.
10. Potgieter's tante, Wilh. van Ulsen, bij wie hij woonde.

Brief no. 229 Aan A.C. Kruseman
Datum: 28 september 1860
UBL

Smaakvolle Vriend,
Ieder, die het ziet, is verrukt over de uitvoering van het boekske1.. Huet was in extase. Hierbij de titel
terug. Ik geloof dat Uwe opmerking omtrent de pijl2. juist is - maar t'is keurig gegraveerd! Het spijt
mij dat ik U paar dagen op de
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proef van vel 7 moet laten wachten, daar ik nog al zoo'n haast meê had - maar Huet, wiens scherpe
blik altijd nog eens over ieder regeltjen gaat is uit de stad - even naar Middelburg. Maar Maandag
koomt hij terug en anders koomt toch de proef met de laatste kopij.
Eer ik het vergete schoon het boekske nu bijna acht vel wordt - moogt Ge toch niet meer dan zes
vel - zooals de eerste berekening was - honoreeren. t'is zulk een genot bij U iets uit te geven!
Pierson3. zend mij eerstdaags nog een prozastukjen voor den Christelijken en zónd mij eenige
vaerzen, waaronder éen bruikbaar.
‘Piet prijst Jan en Jan prijst Piet’ - heb ik in vel 7 toch maar geschrapt. Dat is niet heel fijn. Ik zal
er iets anders voorin de plaats zetten.
Ik ga naar Amsterdam - maar koom toch aanst. week nog eens aan. Adio!
Uw liefhebbende
P.A. de G.

Eindnoten:
1. Bundeltje ‘Leekedichtjens’.
2. Deel van het vignetje, door Ch. Rochussen, zie brief no. 225, d.d. 17 aug. 1860.
3. Van de hand van A. Pierson verschenen in de Chr. Volksalm., 1861, de volgende bijdragen: ‘Eene overdenking, Matth.
VII: 1-5’; ‘Medelijden’, 54-6; ‘In rouwe’, 102-3.

Brief no. 230 Aan A.C. Kruseman
Datum: [?] oktober 1860
UBL

Zeer waarde Vriend,
Dank, hartelijk dank voor al het ‘in orde’ ontfangene! Ga gerust uw gang met de verzending!
Och, ik zou zoo graag eens te Haarlem komen - ook om met den Heer Quack1. te spreken! - maar
ik ben nog een gebondene. Een teêr puntjen - dat ik liever U in t'oor wilde fluisteren - moet ik nu
maar op 't papier zetten.
Ik dacht dat mijn Vriend Tiele geen onkosten had voor den Christelijken. Maar vertrouwende op
't geen ik hem meldde van Uw goede voornemens - de F50. - Gij weet wel! heeft hij en aan Ds de
Ridder en aan Ds de Veer honorarium toegezegd. Nu - de R kan hij zelf wel helpen - maar de Veer
moet minstens F20. - hebben, niet waar? Zulk een helper dient te vriend gehouden. En dat is voor
mijn braven Mederedacteur wat te veel korting op zijn vrouwen!2.
Ik vraag U dus excuus voor mijn voorbarig bedanken en koom U vriendelijk verzoeken, zoo mij,
als Tiele uit den brand te helpen! Misschien had ik het niet gedaan - indien ik Ú niet kende, doch nu
ik U ken - mocht ik het niet laten. Doch F20. - is vast genoeg! Het exemplaartjen voor Erich3. is door
van Kampen bezorgd maar hoe krijg ik dat voor Hugenholtz naar Hoenderloo? Geef mij raad!
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Koomt Gij nú aan bij mij hier? - Ik ben altijd thuis tot half twee - twee uur - en ik heb zooveel met
U te praten. Vele groeten.
Met achting en liefde
Uw dw
P.A. de G.
Woensdag-avond.
vliegend.
P.S. Hierbij ingesloten twee kwitanties.
De Christelijke ziet er mooi uit - vooral de ingebondene.

Eindnoten:
1. Ds H.P.G. Quack schreef een artikel over Gerrit de Clercq in De Gids van december 1887.
2. Niet opgenomen in de bundels ‘Bijbelsche Vrouwen’ of ‘Historische Vrouwen’.
3. Niet nader geïdentificeerd.

Brief no. 231 Aan A.C. Kruseman
Datum: 2 oktober 1860
UBL

B. 2 Oct. 60
Waarde Vriend,
Gij ontfangt bij dezen een paar boekjens terug, die ik nog van U had. Voorts kopij voor vel acht en
licht nog een paar paginaas meér.
Alles is nieuw op een vaersjen na - dat in den Christelijken voor 58 gestaan heeft Werken Denken
Leeren1.. Voor zoover ik 't nog herinner hoort het bij de vaersjens rakende denken en werken, maar
als 't beter uitkoomt of repetitie mocht zijn van de Practici - laat het dan weg. Ik geef het geheel over
aan Uw oordeel.
Mag ik U waarschuwen dat er in deze laatste proef waarschijnlijk nog al geknoeid zal worden?
Mijn adres is voortaan te Amsterdam in mijn eigen huis, Keizersgracht over het huis met de Hoofden.
Aanst. week t'een en ander over den Christelijken. - Ook moet er nog een voorreden2. bij de
Leekedichtjens.
Met groeten der vriendschap
in de vlugt, nog een avondjen buiten
Geheel Uw, P.A. de G.

Eindnoten:
1. ‘Werken, Denken, Leeren’ verschenen in de Chr. Volksalm., 1857, p. 159. Ook opgenomen in ‘Laatste der Eerste’,
Complete Gedichten 1912, 223.
2. De voorrede voor de ‘Leekedichtjens’ is tenslotte een inleidend vers geworden.
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Brief no. 232 Aan A.C. Kruseman
Datum: 6 oktober 1860
UBL

Amst. 6 Oct. 60
Waarde Vriend,
Woensdag 10 Oct. hope ik per eersten trein naar Leiden te stoomen. Gij schrijft mij dat al het proza
voor den Christelijken in proef en naar Ds. Tiele is. Goed! Maar de Veer en de Ridder en wie is er
meer! krijgen toch immers ook proef te zien? Daar hebben ze om gevraagd.
En dan de vaerzen? Het vaers van Jufvr. Hertzveld wenschte ík wel hier en daar wat te veranderen.
Zij kan de proef dan zien - door mij gecorrigeerd. V Leeuwen en de Veer moeten hun eigen dichten
nazien.
Ik zal U Woensdag, voorlopig een paar vaerzen van mij-zelf voor den Chr. ter hand stellen. Ook
heb ik nog proza van eene auteur. Wij zullen wel haast vol zijn. En er koomt nóg een ‘beetjen’ proza
van Pierson.
Ik vond hier een present-exemplaar van Bogaers verzen en Togt v. Heemskerk1.. Wat hebt Ge die
toch prachtig uitgevoerd!
Met hartelijke groeten, ook aan de Uwe,
Yours P.A. de G.

Eindnoten:
1. Adrianus Bogaers (1795-1870) dichtte in 1837 ‘Togt van Heemskerk naar Gibraltar’; het werd eerst in 1860 uitgegeven.
Het was bedoeld als tegenhanger tot Tollens gedicht ‘Overwintering op Nova-Zembla’ (1819).

Brief no. 233 Aan A.C. Kruseman
Datum: 10 oktober 1860
UBL

Amst. 10 Oct. '60.
Mijn Waarde Vriend.
Ik zend U hiernevens nog t'een en ander:
1. De laatste verjaardag door G.J. de C.1. bij het bewuste plaatjen. Proef alléen aan mij. 2. De Engel bij het graf2., door P.A. de G. bij de gravure naar Scheffer. (Ik had eerst een paaschlied
willen dichten, doch het viel mij te zwaar, of liever, 't werd te zwaar voor den Almanak. Daarom
werkte ik deze erinnering af - die onvoltooid - als zoovéel - in mijn boekske stond.
3. Twee vaersjens van Pierson3.. Proef aan mij.
Martha's Droom (dit is éen van de vaersjens door Wijsman ingezonden. De man droomt zelf als
een oud wijf; maar me dunkt, we moesten voor 't debiet en uit christelijke liefde - deze kleinigheid
maar plaatsen, schoon ik er eigenlijk het land aan heb. Proef aan mij.
Voorts de proef van Hooger-Doel4., door Erica, die, in de poezij altans, ook wel naar hooger streven
mocht. - Het vaers van Estella5. (dat is mooi) zond ik
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met mijn correcties aan de schrijfster, van wie Gij het spoedig terug ontfangt. Van mij-zelven krijgt
ge spoedig nog meer. Hoe veel vèl hebben nu al? - A propos in het vaers van Erica heb ik een? gezet
bij een regel die onzin is - maar wat moet er staan? Ik heb de kopij niet! Wilt Gij s.v.p. Uw aandacht
daar eens op vestigen. Waar blijft vel 8 van de Leeked?
Van harte de Uwe P.A. de G.
Adres:
Weledelen Heere A.C. Kruseman.
Spaarne - Haarlem.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.

G.J. de Clercq. Met plaat verschenen in de Christelijke Volksalmanak 1861, p. 86-89.
In Christelijke Volksalmanak 1861, p. 52-54.
Zie brief no. 229 d.d. 28 september 1860.
In Christelijke Volksalmanak 1861, p. 115-8.
Bij de titelplaat, p. 1-5.

Brief no. 234 Aan G.J. de Clercq
Datum: 10 oktober 1860
UBA

Amsterdam 10 Oct. 60
Beste Vriend, Gij hebt zoo trouw voor mij gezorgd, dat ik er U terstond voor danken moet, met een
handdruk uit de verte. Daar is veel goeds in uw vaersjen1.; maar hier en daar moet iets veranderd
worden. Het tweede koeplet: En toen ik nu dit plaatsjen aanschouwde enz. dient òmgewerkt. Bij den
laatsten regel, zoo naief ...
Laat Heer Uw Maagd in vrede gaan! zweefde een ondeugend lachjen om P.A.'s lippen. Wat houdt
Gij wel voor een maagd?
De greep - de aanloop van Uw dichtjen vind ik frisch en aardig, en koeplet 4 en 5 is uitnemend. Ik
hoop U spoedig een proefjen te zenden, met mijn correcties!
Mocht ge lust hebben nog een vaersjen te maken, schrijf het mij dan per omgaande; ik heb nog een
keurig plaatjen liggen - daar ik zelf wat bij moet dichten en ik weet niets, ten minste niets naar mijn
zin. Aan den Verjaardag van Uw Gerard2. heb ik niet gedacht. Nu doe ik het - met vele en velerlei
gedachten. God zegene Uw lieven Zoon, en Uw Anna en U, mijn Vriend, in hém! Ik woû toch ook
zoo heel, heel graag nog eens een zoon hebben!
Mijn Dina3. was ll. Zondag ook jarig - haar eerste verjaardag zonder díe trouwe Moeder! 's Morgens
had ik het níet best, maar 's middags was ik weêr tegen den stroom opgeroeid - en wij hadden toch
nog een beetjen vrolijkheid aan tafel en later, bij het vertoonen van de Tooverlantaarn!
Ik denk maar, onz' lieve Heer heeft stellig later goede en groote dingen met ons vóór, dat Hij zooiets
mysterieus en melankolieks voor ons heeft uitgevonden als dit lieve leven is!
Ons huishouden marcheert perfekt! Ik ben zeer dankbaar dat ik Maria bij Grootmoeder en de Tantes
gelaten heb: ik zie haar toch elken dag. Zij is,
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gelukkig! vrolijk en in haar schik, met die schikking (ze had het zelf gevraagd!) en reeds een en ander
gaf mij 't bewijs dat het zoo maar het beste is.
Doch over deze en andere dingen wel mondeling meer.
Ik heb het druk - zoo als Gij terecht schrijft - en kán Goddank, werken.
Mijn middagen wijd ik - dezer weken - vooral aan Schoolbezoek, dat mij méer interesseert en
amuseert dan ik eerst gedacht had! Wat zou dát een aardig baantjen zijn voor onzen Aad!
Wilt Gij eens aan Hubrecht zeggen, dat ik zoo moeilijk nog een avond bepalen kan, wanneer ik
het Rotterdamsche volk iets zal komen voorlezen4.. Eerstdaags schrijf ik hem - maar heusch! lieve
kerel, Gij weet niet, wat al brieven ik te schrijven heb juist in dezen tijd, over allerlei vervelend-heden!
Maandag hope ik Lard te Delft te zien. Dank hém voorlopig voor zijn vearsjens, waarvan eén of
twee dienen kunnen. Het andere is te veel gelegenheidsvaersjen. Ik woû dat Réville en Pierson maar
híer waren - want ik vrees dat ik al meer en meer onkerkelijk ga worden! Van den Zomer ging ik toch
iederen Zondag ‘au sermon’ - doch hier gaat het niet best. De Haan zal het kipjen wel trappen5.! Zoo
even kreeg ik Rauwenhoffs oratie present! Die ziet er waarlijk nog al flink uit.
Ik verlang Anna's gezichtjen eens te zien en Gerard en Marguerite en Gie. Adio
Yours
P.A. de G.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

Het versje ‘De laatste verjaardag’ door G.J. de Clercq in de Chr. Volksalmanak, 1861, 86-9, met een plaat.
Gideons zoontje Gérard.
De Genestets dochtertje Dina, die op die dag 3 jaar werd.
Betreft een lezing in het kader van de ‘Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde’ of de ‘Maatschappij der Fraaije
Kunsten en Wetenschappen’.
5. Deze passage betreft Leekedicht LXVIII ‘In nomine dei’; de haan is hier symbool voor het clericalisme en een kipje
voor ketter.

Brief no. 235 Aan A.C. Kruseman
Datum: 13 oktober 1860
UBL

Waarde Vriend,
Ik zend U hiernevens het lijstjen van de volgorde1.. proef van de Engel bij het Graf en Martha's Droom.
Een vaers van mij dat volgen moet op Blij zijn van de Veer ('s mans Koude Dag vind ik wel aardig)
- Van Pierson en de Clercq ontfangt ge Maandag de proeven terug. Voor Erica's stichtelijk gedicht
zal ik een nieuwen regel bedenken. Ze mochten wel alle vernieuwd.
Vergeef mij dat ik de proef van de Leekedichtjens nog behouden heb - maar t'is mij wat druk van
de week. Ik heb steeds scholen moeten bezoeken. En nu moet ik van Maandag tot Woensdag naar
Delft. Er koomt dus niets van mij terug voor aanst. Donderdag. - Door Ds. Huet ontfangt Ge nog een
paar zeer
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kleine prozastukjens van een maagdehand: Het Jodenkind2. - en nog iets. Ik had ze aan hem ter inzage
gegeven. - Wij hebben nu voorlopig heel wat af te drukken. Met de verandering in de Redactie van
het Zondagsblad3. heb ik meer dan vrede.
Dank voor Pierson's Machiavelli4..
In haast - maar in liefde
Geheel Uw
P.A. de G.
Zaturdag-middag.
13 Oct. 1860.

Eindnoten:
1. De gewenste volgorde voor de Chr. Volksalmanak voor 1861.
2. ‘Het Jodenkind’, door Mary (pseudoniem voor Pauline Gevers) in Chr. Volksalm., 1861, 104-108.
3. Het Zondagsblad, verschenen 1860-1861. Op het titelblad van october en november zijn de medewerkers genoemd;
voor december niet meer.
4. A. Pierson. Machiavelli - een toespraak.

Brief no. 236 Aan C.P. Tiele
Datum: 21 oktober 1860
UBL

Amst. 21 Oct. 1860
Mijn waarde Vriend,
Kruseman schrijft mij zoo even dat wij twee vel voor den Christelijken te kort komen. En wil bepaald
proza! Want van de 8 vel gedrukt of uitgezet is omstreeks vier - zegge vier - vaers! Ik heb - buiten U
om - nog drie allerliefste prozastukjes à la Fanny Fern1. van éene bekende ‘onbekende’ laten drukken
- doch nu ben ik ten einde raad. Ik moet zelf nog een vaersjen2. schrijven voor het laatste plaatjen en
heb voorts de handen zóo vol met schoolcommissie juist zijn we aan het verplichte officieele bezoek
- en Vondelcommissie - ik mocht het secretariaat, met een medehelper3., die er beter voor geschikt is
dan ik, niet weigeren - en - mijn eigen bundeltjen4. en nog veel meer - dat ik Ú op moet roepen en
zeggen: Veel! Zoo koomt ge er niet van af. Al de plaatjens al de vaerzen nam ik voor mijn rekening
en zorgde voor proza daarbij. Nu ben ik op. Ook kan òf wil ik zelf van 't jaar niet zóo veel vaersjens
als verleden in ons Boekske zetten.
't Zou wezen, of ik daar het monopolie van hebben woû. Bedenk dat. En zie nu wat ge doen kunt!
Ik ga onmiddelijk wat dichten, bij het laatste plaatjen. Want er is haast ook, bij 't werk.
Een vrolijke brief, hé? Ik kan het niet helpen - graag schreef ik U wat lievers en prettigers.
Bruyn heeft mij ook afgeschreven, 14 dagen geleden. Ik ga aan 't werk - Gij ook?
Adio. Groet Uw vrouw en geloof mij,
Uw liefh.
P.A. de G.
vliegend.
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Adres: Weleerwrden Heer C.P. Tiele
Lombardstraat, Rotterdam.

Eindnoten:
1. In de Catalogus van de nagelaten boeken van De Genestet vinden we onder no. 1134: C.B. Huet. Uit Fanny Fern,
Leeuwarden 1858. Fanny Fern is een pseudoniem voor Pauline Gevers, evenals Mary. Zie brieven no. 235 d.d. 13
oktober 1860, no. 237 d.d. 21 oktober 1860 en no. 244 d.d. 14 november 1860.
2. Zie brief no. 237 d.d. 21 oktober 1860 aan A.C. Kruseman.
3. Medesecretaris van de Vondelcommissie: G.D. Kölle.
4. De bundel Leekedichtjens.

Brief no. 237 Aan A.C. Kruseman
Datum: 21 oktober 1860
UBL

Zeer Waarde Vriend, Ai, dat viel mij tegen! Ik dacht, dat wij genoeg zouden hebben - en de kopij
heeft minder uitgeleverd dan ik vermoeden kon. Maar onmiddelijk is de alarmklok geluid. Mijn
vaersjen bij 't laatste plaatjen1. ontfangt ge dezer dagen. - Vel 8. van de Ldichtjens is bij Huet. Ik zal
een rijmpjen schrijven tot voorreden en zend U dat met de Revisie van vel 8, die ik wacht. Misschien
vroeger - dan kan het voorwerk ook worden gedrukt. Laat Gij de Inhoudsopgave in orde maken? Van
Huet ontfangt ge nog een 3e stukjen van de onbekende Fanny Fern (Mej. Pauline Gevers te Leiden).
Die dingetjens zijn indedaad lief.
De Almanak valt mij wel nog al meê, maar is toch lang niet naar mijn smaak. Er is weinig karakter
in - en Erica! en Wijsman2.! Ik kan er niet aan denken. Hierbij ook terug de proef: Uit het Dagboek3..
Ik heb dit vaers laten drukken - als pendant of liever Antithese van de Veer's ‘blij zijn’.
Als ik tijd had - vloog ik eens even naar Haarlem, maar ze maken het mij druk en ik moet veel uitstellen. Met hartelijke groeten voor U en de Uwe,
Geheel Uw
P.A. de G.
Amst. 21 Oct. 60.

Eindnoten:
1. Verschenen in Christelijke Volksalmanak 1861, p. 131 en 132; bij het plaatje ‘Preparing for the promised land’ (4 maal
8 regels, niet ondertekend).
2. Fred. Wijsman in Christelijke Volksalmanak 1861: Martha's droom (p. 89-91); van Erica: Hooger Doel (p. 115).
3. P.A. de Genestet: Uit het dagboek van een gelukkige, in Christelijke Volks-almanak 1861, p. 99-102 (gedateerd 1858).
Ook opgenomen in Laatste der Eerste. Het is bedoeld als antithese van ‘Blij zijn’ door H. de Veer, eveneens in Chr.
Volksalm. 1861.
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Brief no. 238 Aan A.C. Kruseman
Datum: 29 oktober 1860
UBL

Waarde Vriend.
Ik zend U hier de proeve van den Christelijken terug, ook vel acht van de Leekedichtjens. Voorts het
noodige voor 't ‘Voorwerk’.
Dan een bijschrift bij het laatste plaatjen in den Chr. en nog een klein rijmpjen1.. Van Tiele ontfangt
gij dezer dagen2. - ook van mij waarschijnlijk nog een vaers. Ik ben niet vrolijk - en ik heb het - voor
t'oogenblik veel te druk.
Met hartelijke groeten,
Geheel de Uw
P.A. de G.
Zondag-middag.
Ziet Gij de proefrevisie van Erica, waar ik een paar regels zoo goed mogelijk in veranderde nog eens
na?

Eindnoten:
1. ‘Bidden’ door de Genestet, Chr. Volksalm. 1861, p. 4.
2. ‘De enge en de nauwe poort’ door C.P. Tiele, proza.

Brief no. 239 Aan A. Kruseman
Datum: 30 oktober 1860
LMG

Amst. Dingsdag-nam.
30 Oct. 60
Mijn waarde Vriend,
Ik kocht aan den trein in den Haag - daar ik éven gelezen1. heb - van middag een rotterdamschen
koerant en las daarin - de bevalling van ‘Mevrouw Kruseman, Ledeboer’. Thuiskomende - met het
voornemen om U een regel of wat te schrijven - bij de geboorte van Uw eersten kind, een zoon! vond ik Uw opgetogen brief, waar voor ik U dank zeg. Geluk, Vriend, dat de bange strijd voorbij en
met zoo heerlijken zegen bekroond is! Ja t'is wel waar - wat ge schrijft, vóor men het zelf ondervindt
kan men niet weten wat het is - zijn kind aan 't hart te drukken - Wat zal Uw lieve vrouw gelukkig
zijn! Wensch de jonge moeder, in mijn naam, verder Gods rijksten zegen, zoo voor haar als haar
eersteling! Met vreugde vernam ik uit Uw brief, dat het kindjen zuigt: dat kan anders somtijds nog
zoo'n vreesselijk getob geven!
Ik zal U - binnen kort - een boekjen van mij present zenden; en kom ik eens te Rotterdam dan kom
ik metéen ook te Vlaardingen. Voor het oogenblik ben ik meer dan bezet, doch mijn drukten zijn
maar tijdelijk. De laatste drie weken liep het wel wat over de hand; - eind November luwt dat weêr.
Ik schrijf U even na t'eten, zeer haastig, want ik heb Vergadering - doch ik woû 't niet uitstellen daar Uw brief reeds van 28 Oct. is. Ik ben gisteren morgen naar t'Haagjen gegaan.
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Wees en blijf gelukkig met Moeder en kind! Veel voorspoed met alles! Adieu. Ik heb geen tijd meer.
Vele complimenten etc. van Antoine.
Uw Liefhebbende
P.A. de Genestet.
Adres:
Weledelgestrengen Heer
Mr. Alex. Kruseman
te
Vlaardingen.

Eindnoten:
1. Voordracht voor het genootschap ‘Oefening kweekt Kennis’ in Gebouw Diligentia aan de Lange Pooten te Den Haag.

Brief no. 240 Aan A.C. Kruseman
Datum: [? november 1860]*
UBL

Waarde Vriend, hierbij kopij voor vel zes van de Leekdichtjens. Ik zou heel graag van de week nog
proef zien, om in de aanst. vel zeven te kunnen afleveren - want het zal wel bijna zeven worden.
Eerstdaags koom ik zelf spreken over den Christelijken. Wij hebben een ruimen voorraad en zullen
spoedig een heel eind opschieten. Ik woû dat ik het vaers van Jufvr. Hertzveld1. had, om mee te
beginnen.
v.d. Bergh zond Ú een mooi gedicht2. - voor ons boekske. Adio!
Uw P.A. de G.
Woensdag.
In de proef van vel zes heb ik nog al wat te korrigeeren - en in te vullen misschien.

Eindnoten:
* Datum volgens een aantekening door Kruseman.
1. ‘Bij de titelplaat’ door Estella Hertzveld, Chr. Volksalm., 1861, p. 1.
2. ‘De dorpssmid’ door S.J. van den Bergh, Chr. Volksalm., 1861, 63-66, met als onderschrift ‘naar H.W. Longfellow’.

Brief no. 241 Aan E. Potgieter
Datum: najaar 1860
UBA

Veelgeachte Vriend,
Heel graag koom ik morgen avond een uur of anderhalf praten, maar na het zout Uwer konversatie
te hebben genoten, moét ik thuis een boterham eten.
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Die mist van - van ochtend - is toch zoo mooi opgeklaard, dat U heden middag met Tante1. hebt kunnen
wandelen!
Met groeten en liefde,
Uw dr Vr (Uw dienaar Vriend)
P.A. de Genestet.
vh.
Woensdag nam.

Eindnoten:
1. Mej. van Ulsen, een zuster van Potgieter's moeder.

Brief no. 242 Aan A.C. Kruseman
Datum: 2 november 1860
UBL

Waarde Vriend,
Mag ik U verzoeken het titelblad van mijn bundeltjen in te richten op deze wijze,
Leekedichtjens,
Rijmen en Dichten
Zoo oude als nieuwe,
door
P.A. de Genestet.
A.C. Kruseman.
Haarlem 1860.
Ook geef ik U in bedenking of gij bij de annonce1. niet zoudt te kennen geven dat het grooter deel
van het Boekske uit onuitgegeven dichtjens bestaat. Het kon misschien best in dezen form:
‘Oòk de Leekedichtjens vroeger in de Gids en elders verspreid zijn in dit bundeltjen opgenomen’.
Ik hecht er aan zoo voor U als voor mij, dat men het boekske niet voor een verzameling van oude
rijmpjens houde. De titel ‘Leekedichtjens’ alléen zou het voor den oppervlakkige dus kunnen doen
schijnen.
Dezer dagen was Tiele bij mij. Hij maakte de opmerking dat de letter van den Christelijken van 't
jaar veel kleiner was dan 't vorige - en het proza daardoor minder had uitgeleverd. - Gij hebt wellicht
reeds iets van hem ontfangen? Hij was zich van ‘tekortkoming’ bewust - maar de man heeft het dan
ook vreeselijk druk gehad!
Ik zend U hierbij nog een klein intiem vaersjen2. van mij - ik heb niet anders. 't Zij dan maar een
herinneringsblaadjen voor mijne vrienden. Wilt ge mij een pleizier doen? Och zend mij dan bij de present-exemplaartjens van de Ldichtjens,
eenige van die streepjens papier met present van den schrijver - er op gedrukt, om vóor in te plakken.
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De proef van het ‘Voorwerk’ keert spoedig tot U weêr. Ze is nu bij Huet. Is 't vignetjen goed
uitgevallen? Uw Aurora ziet er mooi uit. Dank voor 't present-exemplaar.
Met hartelijke groeten
Uw liefh.
P.A. de G.
2 Nov. 60.
Adres:
Weledelen Heere A.C. Kruseman
Spaarne
Haarlem. -

Eindnoten:
1. Annonce in Nieuwsblad voor den boekhandel: Genestet, P.A. de. Leekedichtjens. Rijmen en dichten zoo oude als
nieuwe. 4o. VIII en 128 bl. met titelvignet in staal. Haarlem, A.C. Kruseman. ƒ 1.20. In linnen met verg. titels ƒ 1.50.
Zie ook Brinkman, 27e jrg., van 13 dec. 1860, p. 254.
2. Dit kan zijn ‘Menschelijk’ in Complete Gedichten 1912, 265.

Brief no. 243 Aan J.C.H. Nolet de Brauwere van Steeland
Datum: 3 november 1860
UBA

Mijne Heeren,
De ondergeteekenden hebben de eer U te berichten dat zij zich naar aanleiding van den wensch, op
24 September jl. ter gelegenheid van het Tollensfeest1. te Rotterdam uitgedrukt, hebben vereenigd tot
een Hoofdkommissie om de stichting te bevorderen van een gedenkteeken voor Joost van den Vondel2.
in de stad, waar hij geleefd en gewerkt heeft. Het recht en de eer om daartoe bij te dragen, komen niet
toe aan de Noord-Nederlanders alleen. Zij behoren aan al wie de taal spreekt of waardeert in welke
Vondel zijn onsterfelijke werken geschreven heeft; de taal, waarvan híj meer dan iemand de regels
wist vast te stellen; de taal welke in zijn zangen zoo rijk, zoo schoon, zoo welluidend klinkt.
De ondergeteekenden hebben dús op het medegevoel, op de medewerking der Belgen gerekend,
en in de overtuiging dat dit hun vertrouwen niet beschaamd zal worden, wenschen zij, dat zich in
Belgiën, even als in Noord-Nederland, subkommissies vormen, om in hunne woonplaatsen de giften
te ontfangen, tot het verwezenlijken der onderneming bestemd en die aan de Hoofdkommissie over
te maken.
Het is den Ondergeteekenden hoogstaangenaam geweest uit de Nieuwsbladen te vernemen, dat
deze wensch reeds voor dat hij was uitgedrukt te Brussel was vervuld geworden.
Zij nemen dus de vrijheid zich tot U, mijne Heeren! te wenden, met het beleefd verzoek de door
U opgevatte taak wel te willen voortzetten, de giften in te
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zamelen, - ten welken einde door ons, zoo spoedig mogelijk, de noodige Inteekenlijsten zullen worden
verstrekt, en voorts met alle gepaste middelen den goeden uitslag der onderneming te bevorderen.
Zij achten het niet ondienstig U mede te deelen, dat zij zich onmiddelijk tot Z.M. den Koning der
Belgen3. hebben gewend met het nederig verzoek dat het Z.M. behagen mocht, in persoon en van
Regeering wege, deze zaak te ondersteunen.
Zij vleien zich dat deze hun poging van Uwentwege krachtdadig zal worden geschraagd, daar ter
plaatse, waar het behoort.
De Ondergeteekenden hebben de eer U van hunne bijzondere hoogachting te verzekeren.
Uit naam der Hoofdkommissie
J. van Lennep voorzitter
P.A. de Genestet Secr.
G.D. Kölle secr.
Amsterdam
3 November 1860
Adres: Weledelgeboren Heere
Den Heere Nolet de Brauwere v. Steeland
Lid der Vondel-kommissie
te
Brussel.

Eindnoten:
1. Feest ter ere van de 80ste geboortedag van Tollens.
2. Joost van den Vondel (1587-1679), de zogenaamde Prins onzer dichters.
3. Volgens een schrijven d.d. 29 oktober 1962 uit het Alg. Rijksarchief te Brussel heeft de koning der Belgen geen
schenking gedaan als bijdrage voor Vondels standbeeld. Het is mogelijk, dat een schenking bij K.B. heeft plaatsgevonden.

Brief no. 244 Aan A.C. Kruseman
Datum: 14 november 1860
UBL

Amst. 14-Nov. 60
Zeer waarde Vriend,
Ik ben voor t'oogenblik zéér tegen eenige vermeerdering van 't honorarium voor den Christelijk. Van
't jaar heb ik maar weinig onkosten, een twintig gulden - en Tiele geloof ik - geene. Alzoo dank voor
Uw vriendelijk aanbod. Maar er moet bepaald een verandering komen in de ‘Redactie’ van dat boekske.
Ik wil wel zorgen voor de vaersjens, des noods alléén, maar ik moet iemand hebben aan wien ik mij
voor 't proza vast kan houden - en goed vast kan houden. Tiele meende ook dat het zóó niet ging en
hij te weinig aanbracht. Doch de zaak besprekende, kwamen wij nog tot geen resultaat. Ik wil hem
wel als mederedacteur houden - en hij woû ook wel blijven, maar 't moet anders gaan - hoè dan?
Wat betreft de Leekedichtjens - houd u s.v.p. voor 't hon. - aan 't geen ik U laatst schreef - maar
zoo ge mij wat méér present-ex. wilt geven dan 25, die
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ik eerst vroeg - dan helpt ge mij uit den nood - want ik heb er wel noodig ... Hoeveel? vraagt hier de
royale uitgever. Wel 50, ten minste, zeg ik brutaal weg - maar zend mij gerust wat oningebonden
daaronder: die kan ik voor sommigen even goed gebruiken! Voorts Gij biedt mij aan U, hier of daar,
met de verzending te belasten. Alweêr asjeblieft, zeg ik. Geef dan, namens mij. Te Haarlem een pres.
exemplaartjen aan den Heer Quack, wien ik een beleefdheid schuldig ben en gaarne bewijs en aan
Ds. Huet.
Te 's Hage aan v. Limburg-Brouwer, S.J. van den Bergh, Ds Herman de Ridder. Te Leiden aan
Prof. Rauwenhoff, Ds. Maronier, Prof. Pruijs van der Hoeven. Te Deventer aan Prof. van Vloten. Te
Delft aan Prof. J. Pijnappel, Ds H. de Veer, Ds Jansen, L. Cohen-Stuart.
Te Utrecht aan Prof. Fruin (ik zal er maar geen aan Beets zenden - al woû ik het van harte graag
doen!) Te Rotterdam - maar neen, dat kan ik zelf even makkelijk bezorgen. Nu een vraag: Als U ze
bezorgt, krijgen die heeren ze dan niet veel later, dan wanneer ik 't zelf doe? Ik heb dat wel eens met
pres.ex. ondervonden en daarom vraag ik het maar.
Mag ik U herinneren dat er een Exempl. van den Christelijken moet gezonden worden aan Mej.
Pauline Gevers, ten huize Mr. Hugo Gevers, kantonrechter, Rapenburg Leiden. Dat is Mary!
Den Heer Quack1. heb ik nog niet geantwoord - op zijn epistel tegenover 't Zondagsbl. Ach, ik weet
niet hoe of wat ik antwoorden moet - want ik heb al genoeg te doen.
Met veel liefde
Uw P.A. de G.
P.S.
Zoo de Leekedichtjens niet op het laatst van deze week uitkomen - och, laat het dan een dag of tien
later worden! Ik moet de volgende [week] uit stad.
Adres:
Weledelen Heere A.C. Kruseman
t.t.
Spaarne
Haarlem.

Eindnoten:
1. Ds W. Chr. J. Quack (1826-1904).

Brief no. 245 Aan Ds J. Tideman
Datum: 18 november 1860
UBL

Hooggeleerde Heer,
Hooggeachte Vriend,
Het spijt mij dat ik waarlijk geen gelegenheid heb gehad U zelf nevens-gaande stukken terug te komen
brengen - maar ik ben - tijdelijk ten minste - overladen met bezigheden - en nu moet ik voor een dag
of vijf uit de stad.
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Toch vóor dat deze stukken worden opgezonden - wenschte ik U zoo gaarne nog eens daarover te
spreken .Heb ik nog tijd tot 1 December? Zie, ik maak ernstig bezwaar om dat kindergeld te ontfangen; ik achte dat het mij niet tóekoomt en tegelijk ik huiver dit te zeggen, uit vreeze van eenigzinds den schijn te geven - dat ik ‘vertooning’
maak! Doch, bij het invullen der papieren werden mijn bezwaren al zwaarder, en ik heb eenige
voorlichting noodig om te weten hoe ik in dezen handelen moet. Het zij mij vergund, die zoodra ik
in stad ben, bij U te komen vragen - in de hoop dat het nog tijdig genoeg zal wezen! Een en ander is
oorzaak, dat ik mij ook nog maar niet tot den Kerkeraad alhier heb gewend, met verzoek de stukken
te teekenen - en ze U terugzende ingevuld alleen door mij.
Ontfang de verzekering mijner ongeveinsde hoogachting en geloof mij,
Amst. 18 Nov. 60.
Hooggeleerde Heer!
Uw z dw Dnr P.A. de Genestet

Brief no. 246 Aan de Vondel-commissie1.
Datum: 25 november 1860
UBA

Amsterdam 25 November 1860
Mijne Heeren,
Later dan wij gewenscht hadden, doch zoo spoedig mogelijk nogtans, geven wij U bij dezen kennis
van de ontfangst Uwer geëerde missive d.d. 14 November 11.
Wij danken U voor al de sympathie en bereidwilligheid, die Gij ons betoont en achten het van
onzen plicht U, gul en open, de noodige toelichting te verstrekken, ten opzichte van teere punten,
welke in Uwen brief worden aangevoerd.
Vooreerst. Hadden wij kunnen vermoeden, hadden wij t'eenigzins uit het bericht in ‘de
Verbroedering’ kunnen opmaken, dat Gij, mijne Heeren, U wel met de taak hadt willen belasten om
als Hoofdkommisie voor geheel Belgiën werkzaam te zijn, niets voorzeker, ware ons aangenamer
geweest dan de zorg voor het welslagen onzer plannen geheel en al aan U over te laten. Doch wij
verkeerden in den waan - de omstandigheid dat er alléen Brusselaars in Uwe kommissie waren, mag
daar mede aanleiding toe gegeven hebben - wij verkeerden in den waan, dat door U alléen voor
Belgie's Hoofdstad in dezen, het initiatief was genomen. Ook werd ons al spoedig - officieus - bericht,
dat men in andere steden van België gelijke voornemens koesterde, als te Brussel. Dien ten gevolge
hebben wij dan ook reeds te Gent en te Antwerpen eenige Heeren uitgenodigd zich tot een kommissie
te vereenigen. Te Gent, de H.H. Jules de St. Genois, I.J. Heremans, Ph. Blommaert, F. Snellaert, F.
Rens, Ed. Willequet, P. de Baets. te Antwerpen de H.H.J. van Beers en Mertens. Maar na de ontfangst
van Uw brief hebben wij terstond verdere uitnodigingen gestaakt, en wij hopen nu te handelen in
Uwen geest, als wij U voorstellen Uwe goede zorgen verder dan Brussel uit te strekken en wel als
centrale kommissie
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voor Brabant te willen ageeren. Wij zullen dan een diergelijk verzoek richten tot de kommissies te
Gent en te Antwerpen. Evenwel - wij voor ons ontveinzen het niet - kòn het nog geschikt worden,
dat de Brusselsche kommissie als Hoofdkommissie voor geheel Belgiën fungeerde, dit zou ons wel
het aangenaamst zijn, daar het onze werkzaamheden byzonder zou vereenvoudigen en
vergemakkelijken, en allezins nuttig zijn voor de orde en de goede zaak.
Voorts, wat betreft òns schrijven aan Z.M. den Koning der Belgen, wij meenden dat de beleefdheid
dit in de eerste plaats van òns vorderde. Bovendien wij konden in dien brief zeggen wat de Belgische
kommissie niet - of altans niet - van ditzelfde standpunt - zeggen kon. In elk geval neemt ons schrijven
niet weg, dat Gij mijne Heeren! van Uwe zijde een gelijke demonstratie doet, waardoor ons Verzoek
ongetwijfeld een dubbelen klem verkrijgen zou! Ontfangt onzen warmen dank voor de belofte dat
Gij - niettegenstaande de in Uw brief geöpperde bedenking - onze pogingen ook in dezen krachtig
zult ondersteunen! Een afschrift van onzen brief aan Z.M. Koning Leopold voegen wij, ter volledige
toelichting van dit punt hierbij. Eindelijk nog hebben wij U te berichten dat ook wij met genoegen en belangstelling het schrijven
van den Heer Leonard de Cuyper - waarvan Uwe vriendelijkheid ons kopij gaf - hebben gelezen.
In de eerste algemeene Vergadering onzer kommissie zullen wij dit stuk ter tafel brengen. Verblijdt ons met een spoedig andwoord op hetgeeen wij U voorstellen, en ontfangt mijne Heeren!
de verzekering onzer oprechte hoogachting.
De Hoofdkommissie tot stichting
van een Gedenkteeken voor
Joost van den Vondel
J. van Lennep Vz.
P.A. de Genestet
secr.

Eindnoten:
1. Aan de Vondel-commissie, afdeling Brussel.

Brief no. 247 Aan G.J. de Clercq
Datum: 29 november 1860
UBA

Amst. 29 Nov. 60.
vliegend!
P.S. Er is ook een boekjen bij
voor Mr. A.K. Liberaal1. te
Vlaardingen - zou Schotel dat
aan Stoomboot of diligence kunnen brengen?
Beste Vriend,
Ziedaar de leekedichtjens. Verheug er U meê. Wilt Gij s.v.p. door Uw dienaar Schotel (wien ik er bij
gelegenheid wat voor geven zal) nevens gaande exemplaartjens zoo spoedig mogelijk aan hun adres
doen bezorgen, want de aardigheid van present-ex. is dat ze wat vooruit komen.
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Ik had het te Rotterdam - verl. week - zoo goed mogelijk. Maar het spijt mij, dat ik niet eens een
gewoon rustig uurtjen bij Hubrecht meer kon hebben! Groet hem en de zijne van mij. Met onzen Lard
had ik 't kostelijk. Een kus voor Uw kinderen - een handdruk voor Anna en voor U van
Semper Idem P.A. de G.

Eindnoten:
1. Mr A.K. Liberaal te Vlaardingen, waarschijnlijk bevriend met A. Kruseman, die in Vlaardingen als jurist werkzaam
was.

Brief no. 248 Aan E. Potgieter
Datum: [eind november 1860]*
UBA

Hooggeachte Vriend,
Vergun mij Ú - allereerst, - dit boekske1. (twee voor eén) aan te bieden als een klein bewijs, hoezeer
ik meen, wat ik hierboven schreef. Stelde ik een opdracht, dan zou ik er van zeggen: het koomt Ú
toe, want het is een nederige dichtvrucht, gerijpt - of ze maar rijper ware! - onder den invloed van
Uw bezielenden geest, waaraan ik - gelijk velen - zoo zeer veel te danken heb! Mocht Gij er een
weinig aan Úw spirit en Uw kernachtigheid in wedervinden - ... Doch ik schrijf geen opdracht - en
denk maar liever zoo veel te meer aan al 't goede dat ik Uw ‘geistvollen’ omgang verschuldigd ben.
Wat hebben we ons Vrijdag-avond bij U geamuseerd en plus que ça! Maar ik ben weer te laat naar
bed gegaan - of liever ik heb niets geslapen!
Ik koom morgen of overmorgen voor mijn present-exemplaartjen wel zelf een ‘handdruk’ - meér
begeer ik niet tot bedankjen halen - als ik eenigzins kan. Hartelijk wensch ik dat ‘Tante’ in dit boekske
ook nog een en ander zal vinden dat Haar niet al te hard doe oordeelen over den armen... spotter, die
toch heus! niet spot.
Geloof mij, met U bekende gevoelens, steeds
Uw liefhebbende P.A. de Genestet.
vh. vliegend
Woensdag-avond.
Adres: Weledelgeboren Heer E.J. Potgieter
ZWEd.

Eindnoten:
* Daar in de brief van 1 december 1860 de reactie van Potgieter vermeld wordt, is deze brief eind november gedateerd.
1. Leekedichtjens.
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Brief no. 249 Aan A.C. Kruseman
Datum: 1 december 1860
UBL

Waarde Vriend, Had ik kunnen weten, dat ge mij al zoo spoedig een bezoek had toegedacht dan zou
ik U niet geschreven hebben, dat ik altijd tot twee uur thúis was. Want juist deze week is dit niet het
geval. Ik moet examens van schoolmeesters bijwonen. Gisteren zat ik - even als nú, den gantschen
dag, op het Stadhuis. Toen ik om 5 uur thuis kwam vond ik Uw kaartjen en had zeér het land.
Ik heb gisteren eenige present-exempl. aan de vrienden hiér doen bezorgen. Potgieter, dien ik even
sprak, meende dat wij van 't boeksken wel pleizier zouden hebben.
Wij vinden het vignetjen alleraardigst uitgevoerd. Kruseman heeft de Genestet keurig opgedrukt.
Ik dank hem er voor, met heel mijn hart! Koomt Gij nog spoedig eens in Amsterd. Maandag ben ik
weêr altijd thuis - maar ik heb te veel te doen, om dagjens uit te gaan. Ga mij niet voorbij - als gij in
stad koomt!
Mijne eerbiedige groeten aan de Uwe.
Met U bekende gevoelens, steeds Uw,
P.A. de G.
Op 't stadhuis. 1. Dec. 60

Brief no. 250 Aan G.J. de Clercq
Datum: 2 december 1860
UBA

2 Dec. 60
Beste Vriend, dank voor uw frisch en vriendelijk briefjen. Aan Bogaers1. heb ik wel gedacht - maar
het pak dat ik U zond was al dik genoeg. Potgieter vond het boeksken heel aardig en meende dat men
er wel pleizier van hebben zou. 't Vignetjen vond hij bijzonder. Dat is ook al heel goed, he? Anders
heb ik er natuurlijk nog niets van gehoord. Eerst Vrijdag kon ik de present-ex. uitdeelen. en pas
morgen of overmorgen komt het ding in den handel.
Adriaan sprak ik niet - want gisteren moest ik qq. den heelen dag op het Stadhuis zitten om een
vergelijkend examen van 22 schoolmeesters bij te wonen. Zeg nu nog dat ik mij-zelven niet verloochen,
in de dienst der Maatschappij! Bovendien heb ik ook nog een gantschen dag van deze week zoek
gemaakt met een franschen Bedankbrief aan Koning Leopold te schrijven - voor zijn 1000 frs! Zoo'n
werk is geen hemel op aarde. Ik was haast bij Uw Anna gekomen - om haar te raadplegen.
Van morgen vond ik een brief van de Comm. tot Dienstverv. bij de Remonstranten te Rotterdam,
of ik asjeblieft 30 Dec. de avondbeurt woû komen vervullen. Ik heb per omgaande bedankt. Wat is
het jammer dat het drietal niet bestaat uit Bok, Raven en Kalff. Dat zou een aardige menagerie zijn!
- Ik preêk voóreerst niet, vooreerst omdat ik geen tijd heb en ten tweede omdat ik
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over dit genre van hooge en heilige Literatuur - Want dat is het preêken nu voor mij geworden - eens
duchtig nadenken moet, eer ik het op nieuw beoefene. Bestudeér vooral eens Potgieters geestige
beschouwing van mijn arme Visschers in de Gids2.. t'Is wat onduidelijk - Maar dat is kritiek! - Merk
op ook vooral die karakteristiek van de Noordsche Muze in de Inleiding.
Zie eens te krijgen het Jaarboekjen voor Rederijkers 613.. op de laatste pag. staat een vrij geestige
persiflage van de Breuk-Garribaldi!
Daar koomt Huet - die een vrijen Zondag-morgen heeft - bij mij.
Ik druk U de hand in haast.
Uw zeer liefh.
P.A. de G.
Amst.
2 Dec. 60
Adres: Weledelen Heere G.J. de Clercq
Wolfshoek
Rotterdam.

Eindnoten:
1. A. Bogaers (1795-1820), nederlands dichter.
2. Potgieter vergelijkt De Genestets vertaling van Victor Hugo's gedicht ‘Les Pêcheurs’ met het origineel en geeft soms
de voorkeur aan de vertaling: De Gids 1860. Zie: Complete Gedichten 1912, 253-61.
3. Jaarboekje voor Rederijkers (1861). Op p. 223 vindt men ‘Een improvisator ???’.

Brief no. 251 Aan J.C. Loman1.
Datum: [december 1860]*
LMG

Waarde Loman,
Ik neem uw aardig en vriendelijk aanbod terstond aan.
Wij geven dan met ons beidjes een penningske voor den Nood2. - doch Gij geeft verre het meeste.
Adio. Uw
P.A. de G.
Adres:
Weledelen Heer J.C. Loman, Z EW

Eindnoten:
1. J.C. Loman Jr (1825-97) was autodidact. Zijn beroep was boekhandelaar en uitgever te Amsterdam. Nederland verscheen
in zijn uitgeverij; hij nam zelf ook aan de redactie deel.
* Gezien de publikatie van ‘Watersnood-poëten’ is deze brief in december 1860 gedateerd.
2. Het gedicht ‘Aan de Watersnood-poëten’ werd uitgegeven ‘Ten voordeele der Overstroomden en in het belang der
Kunst’ d.d. 15 januari 1861. In: Complete Gedichten 1912, p. 388-90.
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Brief no. 252 Aan J.C.H. Nolet de Brauwere van Steeland
Datum: 19 december 1860
UBA

Amsterdam 19 Dec. 1860.
Weledelgeboren Heer,
Ingevolge onze jongste correspondentie heb ik de eer U te berichten dat het der Hoofdkommissie
alhier thans mede wénschelijk voorkomt dat de Brusselsche Kommissie als zoodanig voor Brabant
fungeere. Wij zullen de kommissies te Antwerpen, Gent en Brugge (daar wij de door U opgegeven
HH. hebben uitgenodigd) verzoeken voor Antwerpen, Oost- en West Vlaanderen te willen werkzaam
zijn.
Voorts proponeeren wij U de Subkommissie te Hasselt (Limburg) zelf te benoemen en die aan de
Brusselsche kommissie ondergeschikt te maken.
De Inteekenlijsten ontfangt U eerstdaags. Zij liggen al een poos ter verzending gereed. Maar de
moeite (en moeilijk heden!) aan het organiseeren der talrijke kommissies hier te lande verbonden
geeft veél oponthoud.
Wij wachten nog steeds andwoord op menig schrijven - doch zullen nu toch maar beginnen naar
een veertig plaatsen de lijsten al vast te verzenden.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn
Weledelgeb. Heer
Uw dw Dr.
P.A. de Genestet.
vliegend!
Adres:
Weledelgeboren Heere
Nolet de Brauwere van Steeland
President der Vondelkommissie
te Brussel.

Brief no. 253 Aan Maurits van Lee
Datum: 19 december 1860
UBA

Weledele Heer,
Wij verheugen ons dat gij de taak, U door ons opgedragen, wel hebt willen aanvaarden en betuigen
U voorlopig onzen dank voor Uwe bereidwilligheid. Ten einde, zooveel mogelijk, orde en eenheid
in onze werkzaamheden tot stand te brengen, hebben wij de eer U hiernevens toe te zenden:
1. Eenige Inteekenlijsten.
2. Eenige Circulaires, bestemd voor Rederijkers-Kamers, Letterkundige Maat-
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schappijen, Kunstlievende Genootschappen in 't algemeen, op wier medewerking en ondersteuning
wij meenen te mogen rekenen.
Hoogachtend noemen wij ons,
In naam der Hoofd-Kommissie tot Stichting
van een Gedenkteeken voor Joost van den
Vondel.
Uw Dw. Dienaar,
P.A. de Genestet
Amsterdam
December 1860.
Adres:
Den Heere Maurits van Lee, te Brussel
Secretaris der Vondel Kommissie

Brief no. 254 Aan E.J. Potgieter
Datum: [? 1860]*
UBA

Hooggeachte Vriend,
Het blijft nu immers zoo dat U Vrijdag-avond ná de lezing ‘een oestertjen’ bij ons koomt eten, schoon
men die dingen eigentlijk niet eet. Ik vroeg ook Zimmerman en Gildemeester.
Sinds lang had ik gewenscht U weder eens een bezoek te brengen - na t'aller delicieuste avondjen
van - drie weken geleden - maar de vorige week mocht ik s'avonds niet uit ‘verkouên Hollander, als
ik was’ en nog voel ik mij niet zoó prettig - dat ik lieve en geestige menschen met mijn gezelschap
durf lastig vallen! Ik geef er nu maar een paar avonden aan, om weer op streek te komen, geheel.
Ik zend U hierbij het boekjen van Kneppelhout, met zijn Portlandvaas1. ter inzage. Gij weet, dat
wij Vrijdag-avond toch in de Beneden kamers van 't Wapen2. - bijeenkomen? De lezingen van Schwarz3.
gaan niét door, Men zegt dat die Heraut er over denkt om naar de Kaap te gaan: goede Reis!
Heeft U ook temet in Uw Bibliotheek: Taschereau4. hist. de la Vie et des ouvrages de Molière?
Kneppelhout heeft het - in zijn kast te Leiden; en ik woû het nú zoo graag hebben! 't Boek is van
1825, geloof ik.
Met hartelijke groeten, hoogachtend
Uw liefh.
P.A. de Genestet.
Woensdag-avond.
Adres:
Weledelgeb. Heer E.J. Potgieter.

Eindnoten:
* Gezien de verschijning van ‘Portlandvaas’ in 1860, zal deze brief ook in dit jaar geschreven zijn.
1. J. Kneppelhout: ‘Portlandvaas’ verschenen in Geschriften IV, Verhalen, Leiden 1860.
2. ‘'t Wapen van Bern’ was gevestigd op het Spui, ‘'t Wapen van Amsterdam’ op de Kloveniersburgwal, Rokin of O.Z.
Achterburg, en ‘'t Wapen van Gelderland’ in de Nes A 14, alle te Amsterdam.
3. Carl Schwartz (1817-1870), was van joodse afkomst, maar ging op 20-jarige leeftijd over tot het Christendom en werd
gedoopt. Aan hem werd de redactie opgedragen van De Heraut - Eene stem over Israël en tot Israël (1850-72).
4. J. Taschereau. Histoire de la vie et des ouvrages de Molière. 1835. Avec portr. (UBA 772G33).
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Brief no. 255 Aan G.J. de Clercq
Datum: 1 januari 1861
UBA

Beste Gideon,
A happy Year! Met Uw trouwe Anna en Uw lieve kinderen. Het spijt mij geducht, dat Gij de
Kerstdagen niet over hebt kunnen komen. Ik heb Oudejaarsavond gehouden ten tweedemale eenzaam
op míjn kamer. Antoine zat alleén in de zijkamer. Om half eén ging ik hem de hand drukken. t'is niet
vrolijk zoo'n Oudejaarsnacht De reden waarom ik U dit prulletjen schrijf is deze: Hebt Gij er tegen, dat ik geheel of gedeeltelijk
- dat weet ik zelf nog niet - mijn vaers aan U ‘Wij gingen menigwerf te samen in dit leven’1. opneem
in mijn nieuwe boekske? Wij zouden de intieme koepletten kunnen weglaten, maar ik woû graag een
vaersjen aan U - in mijn vaerzen - hebben, en dan ook er zijn twee ideeën in 't bewuste, in de eerste
en de laatste strofen, die ik gaarne bewaren woû. Doch ik zal er niet over tobben als Gij er bepaald
tegen mocht zijn. Andwoord mij zeer spoedig - zend mij het vaers - zoo gij 't geven wilt - want ik
bezit het niet. Ik voor mij, vind de zin - met weglating van een en ander - ‘algemeen menschelijk
genoeg zoo als 't heet, om het op te nemen.
Mijn kinderen zijn heel wel. Ik ben - behalve de laatste 48 uren - nog al opgewekt ... Aanst.
Donderdag eet ik bij Uw Moeder. Kunt Gij niet eens onverwacht òvervliegen? Ik kan zonderling naar
U verlangen tusschen beiden. Wij hooren toch eigentlijk bij elkaêr - met onze naturen.
Ik heb een photografietjen van Dina - dat op Uw Marguérite lijkt - zoo dat Aad eerst dacht dat zij
't was. - Verl. Zaturdag heb ik met Suze en Steven bij Uw Oom Gideon2. gesoupeerd. 't Was heel lief.
Kus Uw kinderen - en wensch Uw Anna - met een handdruk van mij - een goed en gezegend Jaar!
Truly Yours
P.A. de G.
1 Jan. 61
Adres:
Weledelen Heere Gideon de Clercq
adres van Oordt en de Clercq
Wolfshoek
Rotterdam

Eindnoten:
1. Het betreft het gedicht ‘Vrienden op 't Kerkhof - aan Gideon’, gedateerd 1854 in de bundel Laatste der Eerste (1861).
Het eerste kind van De Clercq, Adolphe, stierf in 1856. Het jaartal 1854 is dus vermoedelijk fout en zal 1856 moeten
zijn.
2. Gideon Jeremias Boissevain (1796-1875).
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Brief no. 256 Aan A. Kruseman
Datum: 4 januari 1861
RMA

Amsterdam, den 4 January 1861
Weledelgestrenge Heer,
Naar aanleiding van het voorstel, ter gelegenheid van het feest der onthulling van het standbeeld van
Tollens, te Rotterdam op 24 September j.l. door den Heer R.C. Bakhuizen van den Brink1. gedaan,
om te Amsterdam een standbeeld op te richten aan Joost van den Vondel, en van het warm onthaal,
't welk aan dit voorstel niet alleen bij de toen aanwezigen, maar ook elders in en buiten dit Rijk te
beurt is gevallen, hebben zich de ondergeteekenden, op verzoek van de beiden eerstgenoemden hunner,
vereenigd om het verwezenlijken van dit ontwerp te bevorderen en daarbij als Hoofd-Kommissie
werkzaam te zijn.
Zij wenschen in deze taak door Sub-Kommissiën, zoo hier te lande als elders, waar de naam van
Vondel in waarde gehouden wordt, te worden ondersteund. Zij kennen uwen eerbied voor den grooten
dichter, meermalen door bewijzen gestaafd: zij twijfelen niet, of het zal u aangenaam zijn, tot de
grootsche onderneming mede te werken, die zij zich ten doel stellen. Zij verzoeken u derhalve, met
de Heeren
Drossaart en D.L. Riehm
als Sub-Kommissie voor de stad uwer inwoning en omgelegen plaatsen wel te willen werkzaam zijn,
het aan u overlatende uwe Kommissie met zoodanige Leden aan te vullen of te vermeerderen als door
u in overleg met genoemde uwe mede-gekommitteerden raadzaam bevonden zal worden.
Het zal den ondergeteekenden aangenaam zijn, voor of op den 15 Jan. te vernemen, dat uwe
Kommissie zich gekonstitueerd heeft, en met welken harer Leden de Hoofd-Kommissie in
briefwisseling zal hebben te treden, ten einde de zaak eenen geregelden loop te doen nemen.
De Hoofd-Kommissie tot stichting van
een gedenkteeken voor JOOST VAN DEN
VONDEL.
Mr. J. Meeschert van Vollenhoven, Eere-Voorzitter.
Mr. J. van Lennep, Voorzitter.
P.A. de Genestet
G.D. Kölle,
Sekretarissen.
Jacob de Vos Jacobsz, penningmeester
J.A. Alberdingk Thijm.
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A. Beeloo.
Mr. P.J. Teding van Berkhout.
H. Binger.
J. Bunge.
W.J. Hofdijk.
E.J. Potgieter.
Dr. P. Scheltema.
Jhr. J.P. Six.

Eindnoten:
1. Bakhuizen van den Brink zat in de redactie van De Muzen te zamen met Drost en in die van De Gids met Potgieter.
Sinds 1854 was hij mederedacteur van De Spectator.

Brief no. 257 Aan Prof. J. van Vloten
Datum: 7 januari 1861
ABD

Geachte Vriend,
Na U in de eerste plaats bedankt te hebben voor Uw vriendelijke en geestige bespreking van mijn
Leekedichtjens1. moet ik aanstonds in de tweede plaats, een paar van Uw kritische opmerkingen wat
nader met U bespreken. Mijn ‘Jan Rap’2. - geloof ik, hebt Gij verkeerd opgevat. Gij schrijft ‘maar
diezelfde Dichter mocht dan ook zijn ploertigen Jan niet tevens denkbeelden in den mond leggen, die
even juist als de aangehaalde stuitend zijn en nu gevaar loopen over eén kam geschoren etc. te worden’
- Zie, ik heb willen aantoonen dat die juiste en edele denkbeelden als ‘de Liefde is 't hoogst, is 't
meest’ ‘Mijn tempel is het blaauw gewelf’ - enz in den mond van den oppervlakkigen en ploertigen
niet anders zijn dan frazen, waarmeê hij zijn gebrek aan ernst etc tracht te bedekken. Ik heb willen
doen uitkomen dat diergelijke ‘edele gedachten en woorden’ geprofaneerd worden; uitgesproken door
den ploertigen mond van een die eigentlijk niet vat wat het is ‘kerk te houden in Gods Natuur’ en die
zonder eenig begrip van humaniteit verklaart dat de Liefde het meest is.
Ik kan mij zeer goed verplaatsen in de gedachten van iemand die met het zendingswerk niets op
heeft - maar ik kan niet dulden dat Jan Rap, die weinig of niets doet en denkt - àfgeeft op een zaák,
waarvan hij niet eenmaal het rechte weet. De ‘leek Jan Rap’ V moet door den Leekedichter gegeeseld
worden - uit liefde - in het belang van de waarachtige Liberaliteit en Humaniteit. Mijns inziens gaat
dus het vaersjen niet aan tweeslachtigheid mank. En gij weet even goed als ik dat er velen zóo zijn - onder onze burgerheeren en jongens én ook in
hooger stand!
Voorts Gij verwijt mij dat ik ‘een hardheid toediene’ aan iemand die zegt de Dogmatiek present
te geven. Ach ja, t'is omdat hij ook niets anders present geeft! t'is omdat de orthodoxen vaak zoo
oneindig meer voor hun zaak over hebben - dan vele zich noemende liberalen (voor het húnne
natuurlijk!) En moeten dan de gebreken der liberale partij - die de Jan Rap's in haar staart

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

211

voert - niet even goed in 't licht worden gesteld, als die der orthodoxe? Is dat niet billijk? - Nog iets:
In Dualisme3. spreek ik niét zelf, maar de Dualist. Ik heb dat rijmpjen in der tijd op Pierson gemaakt
toen hij nog enthusiast Dualist was. - Dat ik zelf nog vaak in het onbestemde of eenigzinds onbestemde
zweef - geef ik U aanstonds toe. Het is waar. Ik heb diepe behoefte aan een hoogere waereld - aan
een persoonlijk God - aan ‘de hope des Levens’. Is dat ‘zweven’ zoo kwaad? Is het niet een bewijs
dat men vleugelen heeft toch ook? - Hoe gaarne zag en sprak ik U eens over velerlei - maar
't Leven deugt niet voor het leven
Dat men gaarne leven zou!

Ik zou U nog veel meer willen schrijven, maar ik zit tegenwoordig haast altijd met een pen tussen de
vingers! Nog eens moet ik het zeggen: ik kan mij niet begrijpen, dat Ge mij ‘op die wijze’ hard valt
over Jan Rap, want, waarde Vriend, ik heb immers in dat vaersjen juist getracht een richting, en
woorden en denkbeelden die mij dierbaar zijn te bewaren voor het misbruik, dat onedele naturen daar
zoo dikwijls van maken! Hier is een misverstand tusschen ons. Maar dit briefjen mag U alleen een
bewijs zijn hoezeer ik Uw oordeel op prijs stel, en met welk oprechte gevoelens ik begeer te blijven
steeds
Uw liefh.
P.A. de G.
Amsterdam
7 Jan. 61 vliegend vergeef mijn slordig gekrabbel

Eindnoten:
1. Bespreking van de Leekedichtjes in de Arnhemsche Courant.
2. Leekedicht X in: Complete Gedichten, p. 277-9.
3. Leekedicht XXIII in: Complete Gedichten, p. 285.

Brief no. 258 Aan A. Kruseman
Datum: 9 januari 1861
GAA

Waarde Vriend, dank voor Uw goeden brief id. oudejaarsavond! Voor de orde zend ik U en de andere
H.H. de officiëele uitnoodiging - met het mooie portretjen van Vondel. Geef den Burgemeester de
verzekering in naam van Mr. J. van Lennep en van mij dat steeds ons streven zal zijn alle degenen,
die onze pogingen ondersteunen, zooveel in ons vermogen is, te eeren, waar de gelegenheid zich
daartoe aanbiedt.
Schrijf mij s.v.p. een klein officiëel briefjen als kennisgeving aan de Commissie dat gij (en de
andere H.H.) Uw benoeming hebt aanvaard. Dan zend ik U terstond de Inteekenlijsten en eenige
circulaires voor Rederijkers kamers of diergelijke kunstlievende Vereenigingen bestemd.
Ik heb mijn Oudejaarsavond in mijn eentjen - voor de tweede maal - op mijn eigen kamer
doorgebracht. Mijn kinderen zijn bloeiende - trots de koû. Ik beleef ontzaggelijk veel pleizier ook
van mijn andere geestelijke kinderen, ‘de
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Leekedichtjens’ Groet Uw lieve Vrouw en wees steeds gelukkiger met uw Jongen. In haast maar in
liefde.
Yours
P.A. de G.
Adres: Weledelgestrengen Heere Mr. Alexander Kruseman
te Vlaardingen.

Brief no. 259 Aan A.C. Kruseman
Datum: 15 januari 1861
UBL

Waarde Vriend,
Eindelijk heb ik iets. Ik vond het niet bij Buffa1., maar in mijn herinnering. De plaat hangt bij Ds.
Huet. t'Is de Hugenootsche Bruid en Bruidegom: Bartholomeusnacht. Ik kwam op t'idee - omdat ik
in Frazen Magazin2. een heerlijk vaersjen vond, getiteld:

The Huguenot Maiden
a Picture
Sweet girl, I go, but take with me
The love - gift thou hast given That earthly beauty may be made
A golden bridge to Heaven!

t'Is meen ik uitnemend geschikt voor ons boekske3.. Vele groeten en een warmen handdruk in de koû
van
Uw liefh. P.A. de G.
A. 15 Jan. 61

Eindnoten:
1. Misschien is bedoeld Gebr. Buffa, Kunsthandelaars, of Frans Buffa & Zonen, beiden gevestigd in de Kalverstraat te
Amsterdam (volgens Adresboek Amsterdam, GAA).
2. Fraser's Magazine, ‘a leading sixpenny monthly’ (1830-82). In dit maandblad verscheen werk van Thackeray en van
Thomas Carlyle.
3. Christ. Volksalmanak.

Brief no. 260 Aan H.J. Koenen
Datum: 25 januari 1861
UBA

Weledelgestrenge Heer,
Van harte betuig ik U mijn dank voor het vriendelijk briefjen - getuige Uwer belangstelling - dat ik
de eer had dezer dagen van U te ontfangen. Ook voor
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het overdrukjen van Uw ‘Leekedichtjens’1. ben ik U verplicht. Ik mag U evenwel niet ontveinzen dat
de twee dichtjens ‘Plura renaccentur’ en ‘een scepticus’ die Gij zoo goed waart in Uw brief voor mij
over te schrijven - mijns inziens, wat tóon en geest, aangaat verre de voorkeur verdienen boven de
gedrukte.
Uw epigrammen op v. Gilse - schoon ik dezen ‘Man’ hoogachte - vind ik heel aardig. Met de
meeste achting heb ik de eer te zijn,
Weledelgestr Heer!
UwzdDr.
P.A. de Genestet.
Amst.
25 Jan. 61

Eindnoten:
1. H.J. Koenen. Zeventig Leekedichtjes; bovengenoemde gedichten zijn niet opgenomen in de Christ. Volksalm.

Brief no. 261 Aan C.P. Tiele
Datum: [eind januari 1861]*
UBL

Zeer waarde Vriend,
Ja, ik had u wel eens vroeger mogen schrijven - maar als 't in Januari niet zoo schriklijk koud was
geweest - en als ik daarna niet ziek geworden was - zou ik U allicht eens gesproken hebben. Op Uw
verzoek zal ik dezer dagen, niet ƒ 50,- maar ƒ 70,- voor U doen bezorgen bij Uw schoonvader. ƒ
70-want ik heb aan Kruseman nog ƒ 20,- extra voor U gevraagd - als honorarium voor de Veer - dien
gij dat immers beloofd hadt? - Wat Uw plannen voor den Christelijken betreft - ik ben tégen een
derden Redacteur, en zéer vóór een samenkomst, om t'een en ander eens nader te bespreken.
Ik woû het boekske méér belletristisch maken en wel een andere naam geven. De Platen voor den
volgenden jaargang zijn nu reeds bij den graveur1.. Doe Gij nu maar vast Uw best om schoone bijdragen
te verkrijgen - en laat de ‘Dii minores’ voorloopig buiten spel. Ik heb wel idee dat ik goed voor de
poezietjens zal kunnen zorgen. - Dié aankondiging van mijn leekedichtjens in het Volksblad - vind
ik misselijk. Wat zijn die menschen nuchter en oppervlakkig! Zij schijnen het ook al te weten! Nu
dat christelijk (sic) geleuter van het Volksblad is zeker nog al een krachtige kost - voor den burgerman!
Doch ik heb anderen honger en dorst. In de Arnhemmer koerant heeft een zeer fiksch en uitvoerig stuk over mijn boekske gestaan. Van
den kerkelijken2. heb ik niets gemerkt.
Ik ben herstellende - maar houd nog steeds mijn kamer. Misschien mag ik van de week even met
rijtuig naar mijn Moeder. Die historie heeft mij geducht aangepakt en ik ben zwak geworden - van
al die pijn en al die koorts. Het spijt mij geducht dat ik niet mag komen lezen - want alles ligt gereed.
't Was al àf voor ik ziek werd. Doch ik voel zelf dat ik mij rustig [de rest der brief ontbreekt].

Eindnoten:
* Volgens brief no. 262 is De Genestet reeds ongeveer 10 dagen ziek.
1. D.J. Sluyter (1811-86), steengraveur, tekenaar en houtsnijder te Amsterdam.
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2. De kerkelijke Courant - Weekblad voor de Nederlandsche Hervormde Kerk, onder redactie van H.M.C. van Oosterzee
en G.P. Kits van Heijningen.
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Brief no. 262 Aan Mr. J. Kappeyne van de Coppello
Datum: 4 februari 1861
Eigendom van Prof. Dr. G. Stuiveling te Hilversum
Aan Dr. Kappeyne van de Copello.1.
Weledel Zeergeleerde Heer,
Ik moet, tot mijn groote spijt, U - even als het Best. der Holl. Maatschappij2. - verzoeken mij te willen
ontslaan van mijn spreekbeurt in de maatschappij Felix3..
Reeds sedert 10 dagen ben ik ernstig ongesteld - en mijn ziekte bestaat in een duchtige
keelontsteking. Ik lijd terdeege, en zal niet spoedig beter zijn.
De reden is dunkt mij zoo sprekend dat ik er niets meer behoef bij te voegen. Vergeef mijn gekrabbel
- Ik leef tusschen mijn bed en mijn stoel.
Met de meeste hoogachting
Uw dw dr
P.A. de Genestet.
4 febr. 61
Adres: Weledelzeergeleerde Heer,
Den Heere Dr. Kappeyne van de Copello
Conrect. van 't Gymnasium Alhier

Eindnoten:
1. Johannes Kappeyne van de Coppello (1822-98), promoveerde in 1844 tot meester in de rechten. Hij was twee keer lid
van de Tweede Kamer; later Minister van Binnenlandse Zaken. Hij was bevriend met Bakhuizen van den Brink en
bleef ongehuwd. Publikaties van hem verschenen o.a. in Themis, bijdragen voor de Vaderlandsche Geschiedenis.
2. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.
3. Felix meritis - gelukkig door verdienste. Stichting van gegoede burgers voor vrije beoefening van kunsten en
wetenschappen (onderwerpen bij voorkeur uit handel en nijverheid). Opgericht 1777 en oorspronkelijk gevestigd
Leliegracht te Amsterdam, later Fluwelenburgwal; in 1788 Keizersgracht 324. Opgeheven in 1888.

Brief no. 263 Aan G.J. de Clercq
Datum: 11 februari 1861
UBA

Amsterdam 11 Febr. 61
Beste Vriend,
Met veel blijdschap en dankbaarheid vernam ik gisteren de voorspoedige bevalling van Uw lieve
Anna, en ik feliciteer Haar en U hartelijk met de geboorte van Uwe Louise - immers?
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Ik leef nog steeds als een staatsgevangene op mijn mooie kamer, maar ben toch sedert een paar dagen
vrij wat aangesterkt en rook alweêr van tijd tot tijd een cigaar. 'k Heb het erg te kwaad gehad - en
was zoo zwak geworden van pijn, koorts en elende, dat ik tot eergisteren toe, nog bijna den heelen
dag zat te hangen en te dommelen en moê was van 't minste dat ik deed. t'Is niet alles ziek te zijn,
vooral niet in den toestand van P.A. de G. - hoe trouw ze mij ook verzorgd hebben! - Ik kan nu weêr
wat uitvoeren, wat ‘kissebissen -’ al is t' ook niet veel - en weêr en wind medehelpende - 't ziet er
helaas, niet naar uit - hopen wij spoedig weêr de oude te zijn. Doch we moeten ons stil en rustig
houden - en wat leven ‘naar het vleesch’1. - dat niet zoo heel gemakkelijk is.
Gisteren zond ik U eenige overdrukjens van een vaers2. in Nederland. Verkoop die zoo ge kunt,
aan de vrienden à 25. cts en geef het geld als een aalmoes aan de Noodlijdenden. Goede Hemel! Wat
is die Watersnood akelig - en ook wat is die Watersnood vervelend! Wat een land, wat een land daar
we in leven, of liever wat een water! ô Bommlerwaard o Tielerwaart
'k Woû dat je naar de blixem waart!
En dan al die rijmende Weldadigen in 't Handelsblad, etc! De Barmhartigheid roemt tegen het
oordeel - maar voor al dat gerijmel verdienden die Quibussen het gericht! o Gideon! Wat is het
menschdom toch een ploerten boêl - als je dat leest en ziet! Ik ben in mijn ongesteldheid zeer gedrukt geweest door de ondervinding dat de pijn en benaauwdheid
den mensch zoo materieel en onverschillig maakt. Ik kón niet slikken, ik kon niet praten, ik kon niet
denken, - laat mij maar stil, alleen liggen, was al wat ik begeerde! Nu ben ik God zij geloofd, weêr
spiritualist en ‘up’. en schrijf schoone gedichtjens en heb ideetjens Aad zag in in geen 14 dagen! Want toen ik niet wel was, kon en wou ik niemand zien - en verl.
week, toen ik hem zien woû heeft hij het ook, schoon niet heel erg, in de keel gekregen. Toch moet
hij ook nog thuis blijven. - Van de week zal ik nu weêr beginnen een enkel bezoek te ontfangen.
Gisteren middag heb ik een zeer aangenaam visitetjen -want lang lijkt mij nog niet - van Daniel gehad.
Aardig! die man is altijd zoo goed en zoo spraakzaam, als ik maar met hem alleen ben.
Van morgen ontfing ik van v. Vloten een overdruk uit de Dageraad ‘Walgelijke Zalving en
vermeende Rondheid’3. - Dat loopt de spiegaten uit. Vraag eens aan Lard of hij t'ook gelezen heeft?
En nu zal ik mijn gekrabbel hier maar bij laten - en ga een kop boullon drinken.
Zult ge Uw Anna een handdruk geven voor mij en Uw kinderen een kus? Ik hoop spoedig weêr
goede berichten van U en de Uwe te mogen ontfangen. Groeten aan onze Vrienden. Geloof mij
Ever Yours
P.A. de G.

Eindnoten:
1. ‘Naar het vleesch’, een bijbelse toespeling.
2. ‘Aan de Watersnood-poëten’ (gedateerd 15 januari 1861), Compl. Ged. 1912, 388.
3. Onder deze titel verscheen in de Dageraad (1860), 433-451, een artikel van J. van Vloten. Bevat een polemiek tegen
Ds Sepp, doopsgezind predikant te Leiden. Daarin citeert Van Vloten Leekedicht XXIII, ‘Dualisme’ (Compl. Gedichten
1912, 285-6).
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Brief no. 264 Aan J. van Lennep
Datum: 14 februari 1861
UBA

14 Februarij 61
Hooggeachte Vriend,
Ik had gewenscht al voorlang, U eens zelf te komen bedanken voor het zeer aangenaam boekgeschenk1.,
dat ik een poosjen geleden van U ontfing.
Maar al sinds drie weken zit ik thuis - ten gevolge van een keelontsteking, die mij geducht heeft
aangepakt. Ik bedank U dus nu maar per briefjen. Ontfang de verzekering - zoo noodig - dat ik Uw
Present hoog waardeere, en vergun mij U met een woord te mogen zeggen, hoe treffend mooi ik Uw
brief aan Uwe Moeder vinde, die het boek opent - Gisteren kreeg ik een brief van Nolet2. uit Brussel.
Hij verzocht om een nieuwen toevoer van inteekenlijsten - want - ze meenden nu lang genoeg gewacht
te hebben, ter zake van den Watersnood - en verlangden de beweging in Limburg en Brabant thans
weêr voort te zetten. Ik heb terstond een heel pak lijsten naar Brussel gezonden. Wij hiér zullen nog
wel eenige maanden mogen wachten - t'Is maar te hopen dat, door al dat water, de sympathie voor
onze onderneming niet geheel zal zijn uitgebluscht! Die Watersnood is een vreesselijke ramp - ook
voor ons - en voor de kunst! Te Leiden was de Subkommissie ook juist gekonstitueerd - toen dié
Nood begon. (Prof. de Vries, Kneppelhout, Comet, Ds. Laurillard. Mr du Sain3.) Haarlem alleen is
nog steeds stom gebleven op ons appèl!
Geloof mij, met de meeste hoogachting
Uw liefh. dr
P.A. de Genestet
vh. 14 febr. 61

Eindnoten:
1. In 1861 verscheen Gedichten van Mr. C. van Lennep en Mr. D.J. van Lennep, uitgegeven door Mr J. van Lennep, bij
Fr. Muller, Amsterdam.
2. J.C.H. Nolet de Brauwere van Steeland; zie brief no. 252, d.d. 19 dec. 1860.
3. Comet en Dudain niet nader geïdentificeerd.

Brief no. 265 Aan H.J. Koenen
Datum: 20 februari 1861
UBA

Weledelgestrenge Heer,
U moet mij niet ten kwade duiden, dat ik gemeend heb U een kwitantie te moeten zenden, als
Inteekenaar op de lezingen van den Heer Huet1..
Daar zijn zoo verschillende lijsten in omloop geweest, of hier en daar gedeponeerd, dat er met het
opnemen der namen van de Inteekenaars meer dan een verzuim heeft plaats gehad.
Daar zijn ook personen geweest, die de Lezingen hebben bijgewoond, zonder vooráf te hebben
geteekend - maar die eenvoudig, aan derden, hadden ge-
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vraagd mij te verzoeken hun de Inteekenlijst toe te zenden. Dus, o.a. de Heer Suringar - wiens naam
ook niet op mijn Lijst te vinden is.
Uwe vereerende tegenwoordigheid op de Lezing - al was het ook zoo als mij nu bericht is, voor
eén enkele keer; Prof. de Bosch Kemper en van der Hoeven2. hebben geteekend maar zijn, meen ik,
in 't geheel niet verschenen - liet zich voor mij op geen andere wijze verklaren, dan dat U ook geteekend
hadt. - dus meenden ook anderen - en zoo is 't gebeurd dat ik U een kwitantie deed aanbieden. Een
wenk van U - aan mij of aan een mijner vrienden, dat U eens of meermalen de lezingen wenschte bij
te wonen zou overigens genoeg zijn geweest - om U de verzekering te doen geworden dat Uwe
tegenwoordigheid ons, zoowel als den Heer Huet, niet anders dan vereerend wezen kon. Nu kan ik
het waarlijk niet helpen dat er een misverstand heeft plaats gehad. Maar zoo ik onwillekeurig eenige
onbeleefdheid begaan heb, verzoek ik U de betuiging aan te nemen van mijn oprecht leedwezen.
Ongesteldheid heeft mij verhinderd U al vroeger deze kleine explicatie te ge ven.
Met hoogachting heb ik de eer mij te noemen,
Weledelgestrenge Heer,
Uw dw Dr
P.A. de Genestet.
vh.
20 Febr. 61
Adres:
Weledelgestrengen Heer Mr. H.J. Koenen
s.s.t.t.
Amsterdam.

Eindnoten:
1. Over de lezingen van C. Busken Huet zie: Het Zondagsblad van 1860.
2. C. Pruys van der Hoeven.

Brief no. 266 Aan J. van Lennep
Datum: 26 maart 1861
UBA

26 Maart 1861. Hooggeachte Vriend,
Men had mij gezegd dat U te Paris was. Anders zou ik U inliggen briefjen al verl. week hebben
toegezonden. Gisteren vernam ik door Kraai uwe terugkomst en nu haast ik mij U de verkwikkende
berichten van Nolet de Brauwere te doen toekomen. De man der Verrassingen - verrast ons wezentlijk
nog al aardig met zijn 1000 frs. Ik heb Nolet geschreven, dat wij ónze werkzaamheden waarschijnlijk
wel tot aan het Najaar zullen moeten uitstellen.
Van Eelco Verwijs ontfing ik ook eenige dagen geleden een aardige bijdrage (ƒ 94.10) - opbrengst
van een in het Friesch Atheen gegeven declamatorium etc. ten voordeele van Vondels Standbeeld.
Ik heb Verwijs onzen dank betuigd.
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Gaarne had ik U en Mevrouw eens in persoon komen geluk wenschen met de benoeming van Maurits,
die mij zeer verblijdde. Doch, als U weet, ik ben lang ongesteld geweest, en verl. week zat ik weêr
eenige dagen thuis met de koorts, die nog telkens terug koomt. Ik moet mij in acht nemen voor de
avondlucht en zal blij zijn, als Maart voorbij is - ten minste wanneer April ons, met den Koning1. ook
wat mooi weêr brengt.
Wat dunkt u, zouden we van de bedragen van Napoleon2., Verwijs en het Belgische Gouvernement
ook eens melding maken in de kranten? Nog iets. Heeft U ook de Leekedichtjens van Uw vriend Mr
H.J. Koenen gezien of ontfangen? Anders rekommandeer ik U de lektuur. Dat is zeer schitterend.
Men mocht zeggen:
Dees koene strijder kan - mijn Vriend, wat Gij niet kunt:
Puntdichten maakt de man, en dat wel - zonder punt.
Geloof mij, verlangend U eens te komen zien, - als 't mag - met bijzondere hoogachting,
Uw liefh. Dr.
P.A. de Genestet
vh.
26 Maart 61.

Eindnoten:
1. Bezoek van koning Willem III aan de hoofdstad in april 1861.
2. Napoleon III van Frankrijk.

Brief no. 267 Aan A.C. Kruseman
Datum: 16 mei 1861
UBL

Amst. 16 Mey. 61.
Waarde Vriend,
Ik voel mij gedrongen mijn hart eens aan U uit te storten - ten opzichte van den Christelijken. Hoe
langer hoe minder zie ik kans om dat boekske van 't jaar behoorlijk te redigeeren. Ik had de maanden
April en Mei bestemd om ‘het mijne’ gereed te maken - om dan vrij te zijn, doch het is mij letterlijk
onmogelijk geweest. Gedurig was ik ongesteld, elendig en naar - dank zij al die Noordewinden! Van
de week had ik weêr de koorts. Nu ga ik Zaturdag naar Velp1. bij mijn schoonmoeder en den gantschen
zomer zal ik verre zijn van mijn vriend Kruseman - verre van mijn mederedacteur.
Bovendien - ik stel zoo geheel vertrouwen in Uw vriendschap en bescheidenheid, dat ik niet schroom
U dat geheim in t'oor te fluisteren - er zijn veranderingen in mijn leven aanstaande, die mij ook al
dringen U te waarschuwen dat Gij niet veel op mij rekenen moet! Eigenlijk woû ik dolgraag van de
Redactie af - en Tiele heeft mij onlangs gezegd: Ik woû dat Gij 't maar alleen deedt. ‘Dank je wel’.
t'Is een verdrietig werk, 't loont de moeite niet, en men kan toch niet gedaan krijgen wat men wil.
Ieder, die om een bijdrage gevraagd wordt, vindt 't even vervelend. Hoe onze conferentie tot stand
zal komen weet ik ook niet, want ik kan toch moeilijk heel van Roosendaal komen als het Tiele
convenieert, en Tiele is niet vrij om te komen als het mij schikt. Waarachtig het gaat niet, op zulk een
afstand van elkaer, samen een boekske
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redigeeren! Nu wilde ik aan Tiele schrijven: ‘Vriend ik sta U geheel het honorarium af; ik zal U
zooveel vaersjens geven - als de Hemel mij geeft - doch beredder gij van 't jaar den boêl alleen, want
anders loopt alles in de war. Het boekske kan dan toch onder ons beider naam uitkomen’. Vindt Ge
dat goed? Ik moet mij vrij voelen om iets te kunnen doen. En anders, willen wij de zaak op zijn beloop
laten, zien wat er koomt, en lukt het niet den bundel vol te krijgen - dan het boekske dit jaar maar
eens niet uitgeven? En 't volgend jaar - met een nieuwen naam? Ik vond mij verplicht U al deze dingen
te zeggen, omdat ik U later niet in den pekel wil laten zitten. Zoo gij een andere redactie voor het
jaarboekjen wist, het zou Tiele zeker het aangenaamst zijn. Want Tiele heeft het veel te druk om er
werk van te kunnen maken - en ik krijg meer en meer afkeer van dergelijk werk. Zaturdag ga ik naar
buiten en mijn adres wordt: Mevr. Bienfait, Villa Nova te Roosendaal bij Velp. Schrijf mij eens hoe
gij over de zaak denkt. Zegt ge: doe wat ge kunt en laten wij zien wat er van koomt, ik zal 't u niet
wijten, als 't van 't jaar niet lukt - dan schrijf ik niet aan Tiele en zal doen wat ik kan. Maar nog eens
ik moet vrij zijn - anders gaat het niet.
Uw oprecht liefh.
P.A. de G.
P.S. Aan Tiele hebben Vosmaer en Keller2. een bijdrage toegezegd, elk à raison van ƒ 25.!.
Adres:
Weledelen Heere A.C. Kruseman.
Spaarne,
Haarlem.

Eindnoten:
1. Het buitenhuis ‘Villa Nova’ te Velp.
2. G. Keller: Het Servetje - Herinneringen aan Oefening kweekt Kennis, 2de druk 1899.

Brief no. 268 Aan E.J. Potgieter
Datum: 3 juni 1861
UBA

Roozendaal 3 Junij 61
Hooggeachte Vriend,
Het was verleden Vrijdag, al drie weken, dat ik mij met moeite s'avonds aan Uw Londonsche
reisverhalen1. ontrukte - en niet scheidde dan met de belofte om U nog goeden dag te komen zeggen,
voor ik naar den Hemelschen Berg zou opstijgen.
Ik heb mijn belofte niet vervuld; - ik ben ook niet naar Kneppelhout2. geweest. Een paar
Amsterdamsche moeraskoortsen versloegen mij en al mijn plannen. Ik was in een ommezientjen zwak
en elendig. Eersten Pinxterdag vertrok ik - wel gevuld met kinini, als reconvalescent, naar deze
liefelijke oorden, in de hoop hier voor goed de koorts kwijt te raken. Maar hier is de bom eerst recht
losgebarsten en Uw arme vriend heeft een formeele onge-
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steldheid gekregen - die nog alles behalve over is. Ik breng bijna den gantschen dag door op de canapé
en moet mij zoo stil houden, als een muis. Ook mag ik vooral, geen brieven schrijven - en toch doe
ik het op 't oogenblik! Zoo is er dan wel een dringende reden om, zachtkens, dit medisch gebod te
overtreden? Ja, die is er!
Och, ik had U zoo gaarne voor ik de stad verliet nog bezocht - maar ‘dat mocht niet zoó wezen’.
Want ik had U zoo gaarne zelf mondeling kennis gegeven van een aanstaande verandering in mijn
lot, die ge wel niet vreemd of onnatuurlijk vinden zult. Nu moet ik het dan maar schriftelijk doen. Al
sedert een poosjen ben ik - stil - geëngageerd met mijn .. ‘liefste’ Schoonzuster, niet met haar die met
ons samen woonde, maar met de Oudste, in Moeders huis - Wij scheelen juist zeven jaar - die in der
tijd mijn lieve vrouw met de teederste trouwe heeft opgepast, en de anderhalf jaar - die ik bij mijn
Schoonmoeder eérst heb doorgebracht ook steeds voor mijn kinderen heeft gezorgd: de uitverkorene,
van mijn oudste kind, die een paar maanden geleden al, eenvoudigjes weg, uitriep: Ik hoû het meest
op de wareld van mijn Vader en van Tante Jeanne - en onze handen in elkander lag. Verbeeld U dat
het mij eens met een ander gebeurd was! Maar dat zou niet mogelijk geweest zijn. Vox Infantis, vox
Dei is nog wel eens waar! Ik zal U voorts wel niet behoeven te zeggen, dat mijne keuze geheel overeenkomstig is met de
liefste wenschen mijner edele Moeder, die steeds in alles mijn steun en mijn vertrouwde geweest is?
- Ons Engagement zal ruim half Juny publiek worden - ten minste indien ik tegen dien tijd genoegzaam
hersteld zal wezen om in het publiek te verschijnen..
Vergeef mijn gekrabbel! Ik was er op gesteld U zelf deze dingen meê te deelen - maar ik heb mijn
briefjen in twee, drie tempoos moeten schrijven. Het spreekt van zelf dat ik U verzoek een inhoud
dezes mede te deelen aan onze geëerde Tante en aan Uw zuster. Zoodra ik eens te Amst. koom - hope
ik Uw huis niet voorbij te gaan. Ik heb goeden moed, dat als ik eens maar weer eten kan en versterkt
mag worden - de krachten spoedig genoeg zullen wederkeeren.
Vaarwel, met al de Uwen en geloof mij met bijzondere achting en liefde
Steeds de Uwe
P.A. de Genestet.

Eindnoten:
1. De ‘Londonsche reisverhalen’ van Potgieter zijn gepubliceerd in De Gids van 1860 (juni 1855); het tweede deel in De
Gids, 1860, 2de halfjaar, p. 83.
2. Kneppelhout woonde op het buiten ‘De Hemelsche Berg’ bij Arnhem.
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Bijlage II Enkele gegevens betreffende de Familie Bienfait*
De komst van de Bienfaits naar ons land is het gevolg van de opheffing van het Edict van Nantes
(1685); ze behoren namelijk tot de gevluchte Hugenoten of Réfugié's.
Toch schijnen al eerder Bienfaits naar het noorden te zijn getrokken, want op 28 november 1681
worden als poorters van Amsterdam vermeld: Charles Bienfait (vader) en Charles Bienfait (zoon),
schoenmakers komende uit Parijs. Het is echter niet zeker dat deze Amsterdamse poorters verwant
zijn aan de familie Bienfait waaruit de echtgenote van De Genestet afkomstig is.
Dit staat wèl vast wat betreft Jacques Bienfait, de grootvader van de stichter van het handelshuis
Bienfait, dat in 1781 opgericht werd. Deze Jacques woonde in 1708 te Amsterdam en was op 20 juli
van dat jaar aanwezig bij de inzegening van het huwelijk van zijn zoon Louis Bienfait (30 jaar oud)
met Suzanna Coeslager (27 jaar oud), een Française uit Le Hâvre, wier vader echter van Dietse origine
was.
Het echtpaar Bienfait-Coeslager kreeg verscheidene kinderen, maar genoemd worden alleen:
Suzanne (14 september 1713), Henriette (11 augustus 1719) en Louis (9 januari 1723)2..
Deze Louis trouwde op 12 december 1754 Martha Maria Schalé. Het echtpaar Bienfait-Scalé kreeg
vele kinderen, maar in 1793 wordt alleen nog hun zoon Louis Antoine (1756-1816) genoemd. Deze
Louis Antoine werd op 19 januari 1756 geboren en op 14 januari daaraanvolgend gedoopt
(Wapenheraut 1905/06). Op 31 juli 1780 trouwde hij Aletta Dangirard (geb. 8 augustus 1753 volgens
Ned. Patriciaat). Het jonge echtpaar woonde op de Prinsengracht tussen de Vijzelgracht en de
Reguliersgracht en op 10 januari 1781 legde Louis Antoine de plechtige poorterseed af.1.
De Dangirards waren Hugenoten uit La Rochelle en waren vermogend, hetgeen de financiële positie
van de Bienfaits ten goede kwam.
Louis Antoine stierf op 26 october 1816. De laatste jaren vóór zijn dood woonde hij op de
Keizersgracht, oostzijde, bezuiden de Leidsestraat, het vierde huis achter het hoekhuis (later 516 of
518). Het huis had behoord aan zijn schoonmoeder, Mevrouw Dangirard-Oyens en zij had het vermaakt
aan haar drie kinderen: Aletta Dangirard, echtgenote van L.A. Bienfait, J. Dangirard (ongehuwd) en
Mevrouw van Weede-Dangirard.
Louis Antoine had kinderen waaronder als enige zoon wordt genoemd Louis Pierre, geboren op
20 en gedoopt op 25 december 1790. Grootmoeder Bienfait-Scalé was bij de plechtigheid aanwezig.
In die tijd (1790 - ca 1810) dienden vele jonge mannen in de legers van Napoleon, maar voor Louis
Pierre werd een remplaçant gevonden. In 1813 werd hij procuratiehouder van het handelshuis Bienfait
& Soon en in hetzelfde jaar verloofde hij zich met Catharina Johanna Bodel Nyenhuis uit Leiden. Op
31 juli 1814 trouwden de jonge mensen te Leiden; de bruidegom was 24 en de bruid was 18 jaar oud.
Ze zijn niet in gemeenschap van goederen getrouwd en betrokken een huis op de Keizersgracht bij
de Prinsenstraat. De schoonmoeder van de jonge huisvrouw woonde in hetzelfde huis en hield een
wakend oog op het huishouden. De beide vaders: Louis Antoine Bienfait en E. Bodel Nijenhuis zijn
in 1816 gestorven.
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Vanaf 1 januari 1817 stond Louis Pierre samen met zijn moeder Aletta Bienfait-Dangirard aan het
hoofd van het handelshuis en in 1818 nam hij de gehele leiding op zich. Louis Pierre stierf reeds in
1843. Zijn weduwe bleef met haar gezin wonen in het huis aan de Keizersgracht (later nr. 164), dat
haar man op 30 april 1830 voor ƒ 13.000,- gekocht had. Hier leerde De Genestet zijn verloofde
Henriette nader kennen en in dit huis is zij op 20 november 1859 als zijn vrouw en als moeder van
zijn vier kinderen gestorven.
Toen Mevrouw C.J. Bodel Nijenhuis in 1866 stierf waren er nog acht kinderen in leven, waaronder
drie zoons, die elk een derde deel van de waarde van het huis aan de Keizersgracht 164 ontvingen;
het waren Louis Antoine (1817-74); Henri Jean Corneille (1818-85) en Antoine Adelaide (1827-91).
De broers verkochten hun aandeel aan Antoine Adelaide zodat deze tenslotte het hele huis op zijn
naam had; hij heeft het in 1882 pas verkocht.2. Volgens het familiecontract van 1859 was het gezin
van Louis Pierre en C.J. Bienfait-Bodel Nijenhuis als volgt samengesteld:
1. Louis Antoine, gehuwd met Fanny van Baerle.
2. Henri Jean Corneille, gehuwd met H.M. Croockewit.
3. Louise Maria, gehuwd met G.D. Boerlage.
4. Jeanne Cornelie Alette (Kee), gehuwd met C.W.M. Morell.
5. Henriette Elisabeth Jacqueline, gehuwd met P.A. de Genestet.
6. Antoine Adelaide, weduwnaar van Claudine von Eynern (gestorven 1857); in 1862 hertrouwd
met Sophie van Limburg Brouwer.
7. Cornelie Gerardine (later gehuwd met Dr G.D.L. Huet, medicus).
8. Pierre Everard Henri, gehuwd met H. Brouwer Starck.
9. Jacques Joachim (later getrouwd met Cornelia Scadée). En de minderjarige dochters:
10. Jeanne Catharina (later getrouwd met W.H. Hubrechts) en
11. Fanny.

In verband met het leven van het echtpaar De Genestet-Bienfait houden we ons nog even bezig met
een ander huis dat Louis Pierre bezat, namelijk Huize ‘Welgelegen’ te Bloemendaal. Op 2 september
1820 heeft hij daarvoor grond gekocht, te weten 75 vierkante Rijnlandse Roeden voor ƒ 100,-. Later
heeft hij er nog grond bijgekocht. Het huis werd opgetrokken uit baksteen, maar met hout betimmerd.
De leden van het gezin Bienfait reden per equipage van de Keizersgracht langs de Haarlemmertrekvaart
naar Bloemendaal.
Na de dood van haar echtgenoot zette Mevrouw Bienfait-Bodel Nijenhuis de traditie voort om de
zomertijd met haar gezin, maar ook met kennissen en vrienden, daar door te brengen. De Genestet is
vaak op ‘Welgelegen’ aanwezig geweest: in zijn verlovingstijd, zijn huwelijksjaren en ook na de dood
van zijn vrouw. De Genestet en zijn zwager Antoine Adelaide Bienfait hebben als weduwnaar (1857
en 1859) daar troost gezocht en menig gedicht van de predikant-dichter is daar geconcipieerd.
(Complete Gedichten 1912, 141). Te Overveen, dus dicht bij Bloemendaal, heeft hij zijn vrouw en
zijn zoontje begraven.
Zijn huis in Delft, Oude Delft bij de Haagpoort zoals hij het aanduidde, heeft hij ook ‘Welgelegen’
gedoopt (zie gedicht in Complete Gedichten 1912, 184).
Na de dood van De Genestet in juli 1861 is A.A. Bienfait hertrouwd (1862); maar na de dood van
de Weduwe Bienfait-Bodel Nijenhuis werden Louis Antoine en diens echtgenote Fanny van Baerle
de geregelde bezoekers van de
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buitenplaats ‘Welgelegen’. Louis Antoine stierf in 1874, maar zijn vrouw behield het buiten in
eigendom tot haar dood toe (1890) en ze stelde het meermalen beschikbaar aan rustbehoevende
predikanten, misschien denkend aan haar zwager, wie het herderlijk ambt ook zwaar gevallen was.
De drie zoons van Louis Pierre: Louis Antoine, Henri Jean Corneille en Antoine Adelaide hebben
allen een tijdlang een bestuurlijke functie in het Amsterdamse Handelshuis vervuld, tezamen een
halve eeuw lang.

Eindnoten:
* Voor deze gegevens werd gebruik gemaakt van: a) A.W. Wichers Hoeth [1941]. De Geschiedenis van het Amsterdamsche
Handelshuis Louis Bienfait & Soon. De Mercuur, Hilversum, en b) De Doopboeken van de Walenkerk te Amsterdam
(GAA).
2. Het pand werd in 1889 door de Vrije Universiteit aangekocht. Dr Abraham Kuyper heeft er een jaar in gewoond,
namelijk in 1900, vóór hij naar 's-Gravenhage verhuisde in 1901 waar hij in de Kanaalstraat kwam te wonen, thans Dr
Kuyperstraat geheten.
1. Poortersbrief in bezit van Ir Bienfait te Aerdenhout.
2. Het pand werd in 1889 door de Vrije Universiteit aangekocht. Dr Abraham Kuyper heeft er een jaar in gewoond,
namelijk in 1900, vóór hij naar 's-Gravenhage verhuisde in 1901 waar hij in de Kanaalstraat kwam te wonen, thans Dr
Kuyperstraat geheten.

Bijlage III Enkele gegevens betreffende de familie De Clercq, in verband met de
nagelaten brieven van De Genestet.
Willem de Clercq (1795-1844) was een zoon van Gerrit de Clercq (1771-1817) en Maria de Vos
(1771-1822). Behalve Willem waren er nog 6 kinderen, te weten Stephanus (1793-94), Maria, Jacoba
Elisabeth, Sara, Catharina en Stephanus (1805-66).
In 1818 trouwde hij met Carolina Charlotte Boissevain (1799-1879). Uit dit huwelijk werden 8
kinderen geboren: Gerrit (1821-57), Paulus, Daniël, Stephanus (1826-86) en Gideon Jeremias
(1828-96), welke een intieme vriend van De Genestet zou worden; voorts Margaretha, Elisabeth
(Goosje), Karel Eduard en Matthijs (1836-59). Gerrit de Clercq, ook wel genoemd de Oudste, stierf
ongehuwd.
Daniël (1825-84) werd in 1851 de echtgenoot van Gezina Cornelia Goudswaard (1828-56), die
aan tuberculose overleed.
Stephanus (1826-86) trouwde in 1850 met Suzanna Kruseman (1830-1906). Zij was een volle nicht
van de dichter en tevens een vertrouwde vriendin. Dit echtpaar stichtte een groot gezin met 8 kinderen.
Suzanna's leven wordt door haar jongste zoon, Gideon Stephanus (geboren 1862) in een monografie
beschreven (zie literatuurlijst).
Gideon Jeremias trouwde op 12 oktober 1854 met Anna Kleinmann (1831-1914), die afkomstig
was uit de Vogezen in Frankrijk. Zij hebben 5 kinderen gehad: Adolphe (1856), Marguérite Caroline
(1857-1933), Gérard Matthieu (1859-1925), Louise en Anna Elisabeth (1867-1930), die in 1890 met
M.E.B.J. Kluit trouwt.
Tenslotte merken we nog op, dat Carolina Charlotte Boissevain afkomstig was uit een gezin van
14 kinderen, waarin zij het derde kind was. Zij is een dochter van Daniël Boissevain (1772-1834) en
Johanna Maria Retemeyer (1776-1820). De Boissevains woonden oorspronkelijk in Bergerac in het
departement Dordogne en zijn om godsdienstige redenen omstreeks 1660 vanuit Frankrijk uitgeweken
naar Nederland.
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Bijlage IV Brief van A.J. Ehnle aan A.C. Kruseman
Datum: 27 november 1854
UBL

WelEdele Heer!
Ik heb Uwe pas uitgekomen Aurora gezien, en zag daarin met eenige bevreemding mijn naam onder
het portretje1. van den Hr. Genestet, hetwelk door den Heer Taurel2. zoo fraai gegraveerd is naar eene
fotographie. Ofschoon ik nu het mislukken mijner teekening alles wat mij mogelijk was gedaan heb
om die photographie in orde te maken, zoo was toch mijne meening nooit geweest om mijn naam
daartoe te leenen. Maar de zaak ligt er nu toe, en ik wil er nu het beste maar van hopen. Als de
recencenten er nu maar hun wijsheid niet over uitkramen, en zich uitsloven om de gebreken er van
te raden, dan is het nog niets, anders zou het mij hoogst onaangenaam zijn, om onverdiend gehekeld
te worden, ten zij dat de onmagt van een kunstenaar om binnen een betrekkelijk bepaalde tijd, in
weerwil van verschillende hinderlijke omstandigheden een goed portret te maken, een strafschuldige
zaak is.
Ik ben zoo vrij hierbij eene nota in te sluiten: niet voor de mislukte teekening, maar voor het werk
en zorg aan de photographie besteed, over welk bedrag ik zoo vrij zal zijn om tegen de helft van de
volgende maand December te disponeeren.
Nota voor den WelEdelen Heer A.C. Kruseman
Boekhandelaar te Haarlem
van A.J. Ehnle Kunstschilder te 's Hage
voor teekenwerk ten dienste van
een portret van den WEW. Hr. de Genestet ƒ 25
's Gravenhage 27 Nov.
Adres: WelEdelen Heer A.C. Kruseman
Boekhandelaar
te
Haarlem

Eindnoten:
1. Zie brief no. 47 d.d. 20 maart 1854 en no. 68 d.d. dec. 1854 over hetzelfde onderwerp.
2. A.B.B. Taurel, graveur (1794-1859).

Bijlage V Enkele opmerkingen over het Hoger Onderwijs te Delft*
Aangezien een aantal personen genoemd in de brieven van De Genestet bij het Hoger Onderwijs te
Delft betrokken zijn geweest als docent of als leerling, geven we een kort overzicht van de belangrijkste
onderwijsinstituten dezer stad.
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De Militaire School (1814-1828) was gevestigd in het pand Oude Delft 49, waarin eerder de Fundatie
der Vrijvrouwe van Renswoude gehuisvest was. Dit instituut wordt ook als Artillerie- en Genieschool
aangeduid. In 1828 is deze school naar Breda overgeplaatst.
Na de sluiting van de Militaire School bleef een tendens bestaan een ander onderwijsinstituut te
stichten o.a. als mogelijkheid tot opbloei van de stad Delft. Vooral de Staatsraad Lipkens heeft de
zaak aktief aangepakt. In november 1841 bezocht hij de Minister van Binnenlandse Zaken om het
doel en het nut van een centraal hoger onderwijsinstituut uiteen te zetten; op 3 januari 1842 had hij
een bespreking met de kroonprins (later Willem III) en op 8 januari was het Koninklijk Besluit tot
oprichting van de Koninklijke Academie getekend. De School werd gevestigd in het pand Oude Delft
95.
In artikel 1 van het K.B. vinden we de belangrijkste doelstelling omschreven: Ene Koninklijke
Akademie, ter opleiding van burgerlijke Ingenieurs, zo voor 's lands dienst als voor de nijverheid en
van kwekelingen voor den handel.
In juli 1842 werd de opleiding van Oostindische ambtenaren aan de doelstellingen toegevoegd.
Het programma noemde een toelatingsexamen en 4 studiejaren. Onderwezen werd in de vakken:
Geschiedenis - Land- en Volkenkunde - Godsdienstwetten - Volksinstellingen en -gebruiken Staatsinstellingen alsmede in 8 inheemse talen zoals Javaans, Soendanees, Maleis e.a.
Bij de opening van de Academie op 3 januari 1843 bestond de school uit 48 leerlingen. Er werden
feesten gevierd en Delft was vrolijk verlicht en versierd.
In 1861 rezen bestuursmoeilijkheden, die tot een korte sluiting leidden; begin 1862 echter werden
de lessen hervat. Toch leidden de conflicten tot opheffing van de Koninklijke Academie in 1864 en
de oprichting van de Polytechnische School op 1 juli 1864 onder leiding van Dr L. Cohen Stuart, een
oud-leerling van de Academie.
Op initiatief van minister Abraham Kuyper is de Polytechnische School in 1905 omgezet in de
Technische Hoogeschool in hetzelfde gebouw. Pas na de tweede wereldoorlog zijn plannen ontworpen
voor het immense gebouwencomplex dat we nu kennen.

Eindnoten:
* Deze gegevens werden ontleend aan C.D. Goudappel. De Koninklijke Akademie. Het begin van de Technische
Hoogeschool. Op 8 januari 1842 opgericht en op 4 januari 1843 geopend. Delftsche Courant, 4 januari 1947; id. Van
Koninklijke Academie tot Technische Hoogeschool. Rijke historie van meer dan een eeuw. De Rotterdammer, 8 januari
1947.

Bijlage VI Lijst van Jaarboeken en Tijdschriften genoemd in de brieven:
Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen (Almanak voor scherts en luim), onder redactie van
S.J. van den Bergh en W.J. van Zeggelen.
Almanak voor Nederlandsche Katholieken, onder redactie van J.A. Alberdingk Thijm.
Amsterdam. 1852 (1e Jrg.) - 1889.
Almanak voor het Schoone en Goede, van 1821 (1e Jrg.) - 1847 onder redactie van Robidé van
der Aa. Vanaf 1848 werd de redactie gevoerd door A.L.G. Bosboom-Toussaint.
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Amsterdamsche Studentenalmanak. C.G. van der Post, Amsterdam.
Aurora, onder redactie van Mr J.L.D. Nepveu en S.J. van den Bergh. A.C. Kruseman, Haarlem.
Christelijke Volksalmanak, Nieuwe Serie (1856-1861). Verzameld door P.A. de Genestet en
C.P. Tiele. P.N. van Kampen tot 1859, Amsterdam; later uitgegeven door A.C. Kruseman,
Haarlem.
De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Opgericht door E.J. Potgieter. 1837 (1e Jrg.
- heden). - Amsterdam.
Holland, Almanak onder redactie van J. van Lennep. 1849 (1e Jrg.) - 1866. Gebr. Kraay,
Amsterdam.
Jaarboekje voor Rederijkers en Beminnaars der Poëzy, onder hoofdredactie van F.H. Greb.
L.F.J. Hassels, Amsterdam.
Kunstkronyk, onder redactie van Mr J. van Lennep en S.J. van den Bergh. Fuhri en Smits,
's-Gravenhage.
Licht, Liefde, Leven. Stichtelijke Lectuur voor Christenen, onder redactie van J.F. Blaauw; W.
Francken Az; S. Hoekstra Bz.; T. Modderman Az.; C.W. van der Pot, Evangeliedienaren. 1854
(1e Jrg.). Rotterdam.
Muzen, Nederlandsch Tijdschrift voor de beschaafde en letterkundige wereld, onder redactie
van Aarnout Drost. Amsterdam. 1835 (1e Jrg.).
Muzen-Album, Gebr. Diederichs, Amsterdam.
Nederland, Proza en Poezij van Nederlandsche auteurs, uitgegeven door J.P. Keyzer.
Muzen-Almanak, zie: Vergeet-mij-niet.
De Nederlandsche Spectator, weekblad van den ouden Heer Smits, sinds 1856 onder redactie
van Mark Prayer Lindo.
Nederlandsche Volksalmanak, onder redactie van H.J. Schimmel, uitgegeven door Roelants,
Schiedam.
De Teekenen des Tijds, Weekblad aan de belangen der Godsdienst gewijd, onder vaste
medewerking van verscheidene godgeleerden. Uitgegeven door C.P. Tiele. Bij C.W. Draaier,
Rotterdam.
Tesselschade, Jaarboekje onder redactie van E.J. Potgieter.
Tijdstroom, onder medewerking van Cremer, Keller en Vosmaer. 1857 (1ste Jrg.),
samengesmolten met De Nederlandsche Spectator.
Vergeet-mij-niet. Muzenalmanak. Na samensmelting in 1848 verschenen bij J.H. Laarman,
Amsterdam.
Volks-Almanak, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. P.C.L. Staden &
Co, Rotterdam.
Zondagsblad. Maandelijksche uitgave onder medewerking van P.A.S. van Limburg Brouwer,
J.T. Buys, P.A. de Genestet en anderen. Haarlem.
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Personenregister
ALPHEN, Hieronymus van (1746-1803), onze eerste kinderdichter. Op 17-jarige leeftijd ging
hij naar de Universiteit van Utrecht voor de studie van letteren en rechten. Op 6 juli 1767 trok
hij naar Leiden waar hij promoveerde (1768) op de Javoleno Prisco Icto tot jurist.
Achtereenvolgens werd hij benoemd tot procureur-generaal bij het Hof te Utrecht, pensionaris
te Leiden en thesaurier-generaal der Unie. In 1790 legde hij zijn ambt neer en leefde als
ambteloos burger te Den Haag. In de jaren 1778-82 schreef hij Kleine gedigten voor kinderen
(drie stukjes met plaatjes). De boekjes hebben een aantal herdrukken beleefd en zijn in drie
talen vertaald. Ze zijn ruim honderd jaar door kinderen gelezen. P.A. de Genestet schreef over
de kindergedichten van Van Alphen het artikel ‘Over Kinderpoëzie’ (1857) in het tijdschrift
Nederland (1858). In 1908 verscheen de dissertatie Over Van Alphen's Kindergedichtjes door
H. Pomes te Leiden en in 1973 Hieronymus van Alphen door P.J. Buijnsters (v. Gorcum, Assen).
AMORIE VAN DER HOEVEN, Abraham des (1798-1855) was een beroemd kanselredenaar.
Studeerde letteren en theologie te Leiden. In Amsterdam werd hij op 22 juni 1819 proponent
bij de Remonstrantse Broederschap op het proefschrift Interpretatio sermonus Jesu Joh. V:
17-47.
In 1820 ontving hij een beroep naar Rotterdam. In 1827 werd hij hoogleraar voor de
Broederschap te Amsterdam. In April 1819 was hij gehuwd met Agatha Stuart (overleden in
1835), dochter van de predikant-historie-schrijver M. Stuart.
De Genestet scheef na zijn dood het gedicht ‘In Memoriam. Een gedicht ter nagedachtenis van
Abraham des Amorie van der Hoeven’, dat in 1856 bij de Gebr. Kraay te Amsterdam verscheen.
AMORIE VAN DER HOEVEN, C. des (1831-60), zoon van Abraham des Amorie van der
Hoeven. Aanvankelijk werd hij opgeleid voor de handel, maar hij werkte later aan het
Departement van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Zijn gedichten werden postuum uitgegeven
door M. Cohen Stuart onder de titel Poëtische nalatenschap.
Voor zijn ziekte, tuberculose, zocht hij genezing in Zuid-Frankrijk, waar hij in 1860 stierf.
De Genestet schreef naar aanleiding van zijn dood het gedicht ‘Ver van huis’ (Complete
Gedichten (1912), 248). Zie ook C.M. Verkroost (1975). P.A. de Genestet (1829-61) de dichter
van de tuberculose. Med. Contact, 30, 1597-8.
BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, Reinier Cornelis (1810-65). In 1826 liet hij zich als student
te Amsterdam inschrijven. Later (1831 en 1842) studeerde hij ook te Leiden. In 1842
promoveerde hij aldaar op een letterkundig onderwerp. Door financiële omstandigheden
gedwongen ging hij in ‘ballingschap’ naar het buitenland (1843-51). In die jaren was hij aan
verschillende archieven werkzaam. In 1851 kon hij naar Nederland terugkeren en in 1854 werd
hij benoemd tot Rijksarchivaris. Vóór zijn vertrek uit Nederland was hij verloofd met A.
Toussaint (tot 1841). In Luik leerde hij Julie Simons kennen, die zijn vrouw werd. (Vgl. C. en
M. Scharten-Antink (1913): Julie Simon, de levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink).
Potgieter schreef Leven van Bakhuizen van den Brink welk werk hij echter
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met de oprichting van het tijdschrift De Muzen liet eindigen. G. Colmjon stelde een volledige
biografie samen (1950): Studiën en Schetsen (1863-1913, 5 delen) en bevat een groot deel van
zijn publicaties.
BEETS, Nicolaas (1814-1903) was de zoon van een apotheker en scheikundige. Studeerde te
Leiden van 1833-9 waar hij in 1839 zijn studie bekroond zag (summa cum laude) met de
dissertatie de Aeneae Sylvii, qui postea Pius papa Secundus, morum mentisque mutationis
rationobus. In 1840 huwde hij Alida van Foreest en nam zijn intrek in de pastorie te Heemstede.
De familie Van Foreest bezat het Witte Huis te Heiloo. De letterkundige kring rond Hasebroek
(pseudoniem Jonathan), predikant te Heiloo, werd druk door hem bezocht; hiertoe behoorde
ook Mej. Toussaint.
In 1854 nam hij een beroep aan naar Utrecht, waar hij tot 1875 predikant bleef. Van 1875-84
was hij hoogleraar aldaar, waarna zijn emeritaat volgde. Zijn hoofdwerk is de Camera Obscura
(1839). De Genestet schreef ter ere van Beets ‘Aan de Hollandsche jongens van Hildebrand’
(Complete Gedichten 1912, p. 3-7).
BELLAMY, Jacobus (1757-86) was van Frans-Zwitserse afkomst. Op 12-jarige leeftijd kwam
hij bij een bakker in de leer. Echter Ds Jona Willem te Water ontdekte zijn talent, waardoor hij
de nodige vooropleiding voor de predikantenstudie kreeg; in 1782 werd hij als theologisch
student ingeschreven aan de universiteit te Utrecht. In 1780 verloofde hij zich met Francina
Daane, dochter van een scheepskapitein te Vlissingen. Bellamy werd patriot.
Vanaf 1785 verdiepte hij zich steeds meer in zijn letterkundig werk en theologische studie. Op
11 maart 1786 stierf hij vrij onverwacht, 29 jaar oud, en werd begraven in de St. Nicolaaskerk
te Utrecht.
Het meest bekend van hem is de bundel Gezangen mijner jeugd (1784) en de Ballade Roosje,
de eerste sentimentele en burgerlijke ballade van onze literatuur.
BERGH, Samuel Johannes VAN DEN (1814-68), Nederlands dichter en uitgever. Op 15-jarige
leeftijd werd hij leerling in de Apotheek Kruyt, terwijl hij in 1832 in de drogisterij van zijn
vader werd opgenomen. Op 29 mei 1840 trouwde hij Maria Joh. Kruyt en kreeg een zoon en
zes dochters. Hij is de stichter van de in 1834 opgerichte letterkundige vereniging ‘Oefening
kweekt kennis’. In 1848 werd hij lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Zijn
dichtbundels worden van weinig waarde geacht.
BERGSMA, Pieter Adriaan (1830-82), afkomstig uit Gent. Na 1831 verhuisde de familie
Bergsma van Gent naar Utrecht. In deze stad kreeg Pieter Adriaan dan ook zijn opleiding. Op
1 september 1854 promoveerde hij tot doctor in de wis- en natuurkunde op de dissertatie Over
de phosphorescentie door bestraling. Sedert 1853 was hij al leraar in de wiskunde aan het
gymnasium te Deventer. In 1857 verliet hij die plaats om zich in Delft voor te bereiden op het
ambtenaarsexamen voor Nederlands Oost-Indië, waarvoor hij in 1858 slaagde. Intussen bestond
er in Nederlands Oost-Indië een plan tot het bouwen van een magnetisch-meteorologisch station.
Bergsma kreeg de directie voor de uitvoering van dit plan en tevens de titel van ‘ingenieur voor
den geographischen dienst in Nederlandsch-Indië’. In dit verband vertrok Bergsma in 1861
naar Batavia. In 1873 waren de voorbereidingen beëindigd en kon met de bouw begonnen
worden. Intussen was in 1866 gestart met de systematische registratie van meteorologische
verschijnselen. Na 20-jarige dienst keerde Bergsma naar Europa terug, maar op zijn reis door
de Rode Zee werd hij ziek en stierf op 1 mei 1882.
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BILDERDIJK, Willem (1756-1831). Nederlands dichter en historicus. Hij was van 1817-27
privaat docent voor geschiedenis te Leiden. Zijn betekenis voor het Réveil in ons land en zijn
invloed op I. da Costa, Capadose en anderen zijn uitvoerig beschreven in het werk van M.E.
Kluit (1970). Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten (1815-1865). H.J. Paris,
Amsterdam.
BOK, Johannes Wilhelmus (1832-?). Studeerde aan het Remonstrants Seminarium te Amsterdam,
maar promoveerde te Leiden in 1856 tot doctor in de theologie. Hij werd predikant te
Hazerswoude in 1857, in 1859 te Utrecht en later te Amsterdam (1868).
Met de hoogleraar Van Eyk redigeerde hij de Vaderlandsche Letteroefeningen gedurende enkele
jaren.
Volgens de brief van De Genestet van 9 augustus 1860 heeft hij een beroep naar Delft niet
aangenomen.
BOSBOOM-TOUSSAINT, Anna Louisa Geertruida (1812-86) was de dochter van Hendrik
Toussaint, apotheker en lector aan de Geneeskundige School te Alkmaar, waar hij les gaf in de
schei-, artsenei- en kruidkunde (vgl. De Delftsche Wonderdokter (1870), historische roman
door zijn dochter).
Als jong meisje werd Bosboom-Toussaint Truitje genoemd. Ze was enkele jaren verloofd met
R.C. Bakhuizen van den Brink, maar na diens vertrek uit Nederland is deze verloving verbroken.
In 1851 trouwde ze de schilder Johannes Bosboom. Mevrouw Bosboom-Toussaint is één van
onze grote romanschrijfsters.
In de correspondentie van De Genestet komt zij voor o.a. als redactrice van de Almanak voor
het Schoone en Goede. Deze almanak was vooral bestemd voor dames.
In de Almanak voor 1841 staat een afbeelding van de schrijfster naar N. Pieneman.
BOSCH KEMPER, Jeronimo de (1808-76), promoveerde als jurist te Leiden. Achtereenvolgens
werd hij substituut-officier van justitie, advocaat-generaal bij het Hof van Noord-Holland en
in 1857 hoogleraar aan het Athenaeum te Amsterdam.
Later werd hij lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en werd tot honorair hoogleraar
benoemd.
Een groot aantal publicaties staat op zijn naam; het Geschiedkundig onderzoek naar de armoede
in ons vaderland werd door de Hollandsche Maatschappij in 1851 bekroond.
BRESTER, J. (1805-62), stond als predikant te 's-Gravenhage van 1835-52. Voordat De Genestet
vast predikant van Delft werd, preekte Brester ook voor die gemeente. Hij was lid van de
Letterkundige Maatschappij te Amsterdam en dichter in de trant van Jacob Cats. Zijn Verspreide
en nagelaten gedichten zijn postuum verschenen.
Hij werd literair bekend door zijn IJsstukjens (uitbeelding van ijsvermaak).
BREUK, Hendrik Roelof DE (1814-62), studeerde in Leiden letteren en promoveerde in 1839.
Korte tijd was hij leraar oude talen te Zwolle, maar in 1843 wijdde hij zich geheel aan een eigen
drukkerij te Leiden. Door politieke tegenwerking verliep zijn zaak. Daarom nam hij het ambt
van archivaris te IJsselstein aan. In 1862 werd hij als leraar benoemd aan het gymnasium te
Gouda, maar overleed in hetzelfde jaar. Fruin heeft hem als verdienstelijk archivaris van
IJsselstein geëerd in zijn rede voor de Algemeene Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letteren (1862).
BRINK, Jan TEN (1834-1901) werd in 1859 doctorandus in de theologie maar
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hij had geen aanleg voor de kansel. In 1860 is hij gepromoveerd op Specimen
historico-theologicum de Diderico Volckertsen Coornhert. In hetzelfde jaar verscheen een
Hollandse uitgave van dit proefschrift, dat De Genestet volgens de catalogus betreffende zijn
nagelaten werken, ook bezat.
In 1862 werd hij benoemd tot leraar Nederlands en Geschiedenis aan het Haags Gymnasium.
In 1884 werd hij hoogleraar in de Geschiedenis der Nederlandse Letteren te Leiden.
Voor zijn publicaties zie NNBW, 3, kol. 171-2.
BROUWER STARCK, Jacob (1800-73) promoveerde te Leiden (1823) op een dissertatie De
Jodio tot medicinae doctor. Hij trouwde in 1825 Maria Margaretha Arentia de Geep (1805-68).
Het echtpaar had 8 kinderen onder wie Henrietta Wilhelmina Starck (1830-1907), die op 11
augustus 1858 Pierre Everard Henri Bienfait (1826-1904) trouwde; voorts Maria Margaretha
Arentia (1835-90) en Gijsbertina Maria (geboren 1833) die in 1857 huwde met Henri Bernard
van Davelaar.
BRUYN, Pieter (1828-?) was een Nederlands letterkundige. Hij studeerde theologie aan het
Doopsgezind Seminarium te Amsterdam en later te Leiden. Hij stond als predikant te Rottevalle,
Witveen en sinds 1855 te Alkmaar. In 1862 legde hij zijn ambt neer en verbond zich in 1869
aan de Zwolsche Courant; later werd hij adjunct-secretaris van het hoofdbestuur der Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen (tot 1881).
In 1869 verscheen een bloemlezing van zijn artikelen: Letterkundige schetsen (1871); herdrukt
als Letterkundige Silhouetten.
BUSKEN HUET, Conrad (1826-86) is afkomstig uit een Frans predikantengeslacht en hij
studeerde ook zelf theologie te Leiden van 1844-49.
In 1851 werd hij beroepen tot Waals predikant voor Haarlem. Twee jaar later trouwde hij Anne
Dorothee van der Tholl, die onder de schuilnaam ‘Ina’ bijdragen leverde voor jaarboekjes. In
1862 legde Huet zijn ambt neer. Van 1868-72 was hij redacteur van de Java-Bode in Batavia,
maar in 1876 keerde hij naar Europa terug en vestigde zich te Parijs, waar hij ook gestorven is.
Zijn verzamelde werken verschenen te Haarlem (40 delen). In jaarboekjes en tijdschriften
maakte Huet gebruik van de schuilnaam ‘Thracybulus’ (Thracybulus was een Griekse
vrijheidsheld in de 5de eeuw v.C.). Zijn Brieven over den Bijbel (1858) hebben op De Genestet,
met name zijn Leekedichtjes (1860) grote invloed gehad (zie ook P. Hofstede de Groot). Het
werk Adam Bede door Eliot (3 dln) werd door Huet vertaald. Volgens de Catalogus op de
nagelaten werken van De Genestet had deze laatste een exemplaar van die vertaling in zijn
bezit.
CHANNING, William Ellery (1780-1842) was een Amerikaans wijsgeer en schrijver. Hij
ontving zijn opleiding aan het Harvard-college te Cambridge bij Boston. Studeerde wis- en
natuurkunde, maar ook geschiedenis, letterkunde en wijsbegeerte, en tenslotte theologie als
beroepswetenschap. In 1801 werd hij hoogleraar aan het Harvard-college. In 1803 volgde hij
echter een beroep tot predikant der Unitariers in Boston, waardoor hij de bijnaam ‘Apostel der
Unitariërs’ verwierf.
Vele publikaties staan op zijn naam waaronder zijn boek On Slavery het meest bekend is
geworden.
CLERCQ, Gerrit de (1821-57) studeerde rechten te Leiden. Hij promoveerde op een proefschrift
getiteld De Societate Mercatoria Neerlandica (1843). In 1851 werd hij secretaris der
Nederlandsche Handel Maatschappij.
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Voor De Gids schreef hij belangrijke artikelen, soms anoniem zoals bij voorbeeld een kritiek
op Kneppelhouts Studentenleven (1844) en een Voorstel tot Grondwetsherziening (1845).
H.P.C. Quack wijdde een artikel aan hem dat eveneens in De Gids verscheen (dec. 1887).
COBET, G. Carel (1813-1889), bekend Nederlands graecus, hoogleraar te Leiden en een
grootmeester der tekstkritiek. Hij stichtte het tijdschrift Mnemosyne.
COCKUYT, J.D., lid van de Christelijk Reformatorische Remonstrantse Kerkeraad te Delft.
Hij was apotheker, maar hield voor de Broederschap de boekhouding bij. Bij De Genestet's
aankomst te Delft in 1852 heeft Cockuyt deze tezamen met I.D. Viruly begroet.
COHEN STUART, Martinus (1824-78) was afkomstig uit 's-Gravenhage. In 1846 werd hij
proponent bij de Remonstrantse Broederschap en in 1847 ontving hij zijn eerste beroep en wel
naar Zevenhuizen. In 1848 vertrok hij naar Alkmaar, maar in 1858 volgde hij een beroep naar
Utrecht, om in 1861 predikant te Rotterdam te worden. Op 1 augustus 1873 werd aan Cohen
Stuart eervol ontslag verleend en op 12 december 1878 overleed hij. Cohen was bevriend met
Truitje Toussaint.
COSTA, Isaäc da (1798-1860) was van joods-portugese afkomst, ging op 8-jarige leeftijd naar
de latijnsc school te Amsterdam. Studeerde te Leiden in de rechten en promoveerde op 7
december 1818 op Spec. jur. de condictionibus (hetzelfde jaar waar in zijn jeugd- en
boezemvriend Abraham Capadose tot doctor in de medicijnen promoveerde). Hij huwde op 11
juli 1821 zijn nicht Hanna Belmonte. Reeds als advocaat te Amsterdam gevestigd, promoveerde
hij in 1821 tot doctor in de letteren op Diss. exhibens positiones quasdam ex philosophiam
theoreticam pertinentes.
Ging tot het christendom over; deed op 20 oktober 1822 belijdenis, te zamen met zijn vrouw
en Abraham Capadose.
Zijn gehele denken en dichten stond onder invloed van de klassieken. Hij had grote verering
voor D.J. van Lennep en was vurig aanhanger van Bilderdijk. Als dichter en ook wat zijn
levensbeschouwing betreft, behoort Da Costa tot het Réveil.
Veel aandacht aan hem besteedt M.E. Kluit: Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten
(1815-65).
EGELING, Willem (1791-1858), arts. Studeerde te Leiden en oefende praktijk uit in Uithoorn
en Haarlem. In 1853 legde hij zijn praktijk neer.
Egeling is vooral bekend om zijn drankbestrijding en stichtte de Nederlandsche Vereeniging
tot afschaffing van sterken drank. Schreef artikelen voor tijdschriften en kleine geneeskundige
werkjes. Bovendien publiceerde hij redevoeringen die voor het afschaffingsgenootschap werden
gehouden.
FRANCKEN, Walraven Azn (1822-1894), studeerde te Utrecht en werd predikant te Vuursche
(1844), te Waddingsveen (1848) en te Rotterdam (1850). Heeft vele publikaties op zijn naam
staan waarvan wij noemen Ary Scheffer's Christus Remunerator als type van de verheerlijking
des Christendoms door de kunst (1855) en De Moeder van Peter Paulus Rubens (1871). Van
1854-59 redigeerde hij het tijdschrift Licht, liefde, leven, dat in 1859 werd opgeheven.
GEUNS, Jan VAN (1808-1880), arts, bewees zijn diensten bij de bestrijding van de cholera te
Amsterdam in 1832. Promoveerde te Leiden op het proefschrift Dissertatio physiologico-medica
de animi habitu, qualis in variis
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morbis chronicis observatur (Amsterdam 1833).
In 1846 werd Van Geuns tot buitengewoon hoogleraar benoemd in de pathologie en de
gerechtelijke geneeskunde aan het Athenaeum te Amsterdam. In 1857 werd hij gewoon
hoogleraar aan hetzelfde instituut.
Toen hij in november 1873 zijn ambt neerlegde, werd hij geëerd met de titel professor
honorarius. Hij adviseerde in het gezin De Genestet volgens brief d.d. 28 maart 1855.
GILDEMEESTER, Adriaan (1828-1901), studeerde te Delft aan de Koninklijke Academie voor
civiel ingenieur; hij slaagde in 1848 en werd aan-aanvankelijk geplaatst in de zaak van zijn
vader (J.P. Gildemeester en Co.). In 1880 werd hij lid van de Provinciale Staten van
Noord-Holland en in 1883 lid van de Tweede Kamer, als gematigd liberaal.
In 1853 huwde hij Margaretha Elisabeth de Clercq (1830-1908); zijn huwelijk bleef kinderloos.
De Genestet schreef voor zijn vrouw het gedicht ‘Kinderloos’ (1854), Complete Gedichten
1912, 151-2.
Na de dood van De Genestet heeft hij, geholpen door Jeanne Bienfait en de oudste dochter van
de dichter, Maria, de nagelaten geschriften geordend. Een deel daarvan bevindt zich in het GAD.
GILSE, Jan VAN (1810-59) studeerde theologie aan het Seminarium van de Doopsgezinde
Sociëteit te Amsterdam. In Leiden promoveerde hij in 1836. Nadat hij in 1834 proponent werd
ontving hij in hetzelfde jaar een beroep naar Koog aan de Zaan en Zaandijk. Van 1837-49 was
hij predikant te Amsterdam.
Op 23 mei 1849 werd hij benoemd tot hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarie.
GORKOM, G. VAN (1833-1905), deed zijn staatsexamen in 1851 en studeerde daarna in
Utrecht. In 1856 promoveerde hij op het proefschrift de Johanne Coccejo sacri codices interprete.
In 1857 werd hij predikant te Eemnes, in 1861 te Leiden en in 1868 te Amsterdam.
Samen met H. de Veer redigeerde hij Los en vast (1868-71). Hij was een voorstander van het
modernisme (tegen orthodoxie en tegen vrijdenking).
GRAADT JONCKERS, R.H. (1805-66) was één van de medewerkers aan de Christelijke
Volksalmanak onder redactie van De Genestet en C.P. Tiele, waarvoor hij in 1854 twee en voor
1855 drie gedichten leverde.
Sedert 1830 stond hij als predikant te Huissen. Zijn publicaties zijn van historisch-dichterlijke
aard, bijvoorbeeld Huissen, eene stad des vredes (1856).
HAAR, Bernard ter (1808-80), ontving kort na zijn examen in 1829 een beroep tot predikant
naar Eemnes. Na Eemnes stond hij te Vlaardingen, Arnhem, Leiden en Amsterdam.
In 1843 werd zijn boek De Geschiedenis der kerkhervorming in tafreelen door het Haagsche
Genootschap bekroond en in 1854 verwierf hij een professoraat te Utrecht onder andere door
zijn medewerking aan de Geschiedenis der Christelijke kerk in tafreelen (1852-59). Bovendien
heeft de Leidse Universiteit hem tot doctor honoris causa benoemd in 1839.
Toch is Ter Haar het meest bekend als dichter. Zijn ballade Huibert en Klaartje werd in het
Engels, het Hongaars en het Fries vertaald.
De dichter-predikant werd begraven op het kerkhof te Roozendaal, waar ook De Genestet rust.
HATTINGA RAVEN, Willem Anne, was afkomstig uit 's-Gravenhage. In
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1850 werd hij candidaat in de Nederlandse Letteren aan het Remonstrants Seminarie. In 1855
werd hij beroepen als predikant naar Zevenhuizen en in 1857 naar Waddingsveen. Hier moest
hij in 1863 ontslag nemen om gezondheidsredenen, hetgeen hem eervol werd verleend.
HEEMSKERK, Hermanus (1814-89), studeerde te Leiden en werd remonstrants predikant te
Haarlem in 1839 en te Amsterdam in 1847. Hij promoveerde in 1839. In 1848 verscheen zijn
boek De vrijmakende kracht der waarheid, leerrede. Zie: De Bie en Loosjes. Biografisch
Woordenboek van Protestantse Godgeleerden in Nederland, III, 603 e.v.
Heemskerk heeft niet te Rotterdam gestaan.
HEYST, Bernardus Gertrudes de Vries van (1826-94). Hij studeerde te Amsterdam aan het
Athenaeum en aan het Remonstrants Seminarium. In 1851 werd hij proponent en in datzelfde
jaar volgde hij een beroep naar Boskoop. In 1858 kreeg hij een plaats als predikant te Alkmaar.
In 1891 legde hij dit ambt neer en verhuisde naar Nijmegen. (zie: J. Tideman (21905).)
HOFDIJK, Willem Jacobsz (1816-88), verwierf het onderwijzersdiploma derde rang, in 1835.
Later wijdde hij zich aan dicht- en schilderkunst, maar was daarnaast klerk aan de
Gemeente-secretarie te Alkmaar (1843).
In 1849 verscheen op aanbeveling van Jac. van Lennep zijn roman Jonker Brederode bij de
Gebr. Kraay te Amsterdam.
In 1851 werd hij leraar Nederlands te Amsterdam en in 1874 werd hij verbonden aan de
toneelschool aldaar.
Hij was officier in de Orde van de Eikenkroon en lid van de Maatschappij voor Letterkunde te
Leiden, en Membre-Correspondant du Cercle Artistique et Littéraire à Anvers.
Zijn bundel balladen Kennemerland (1850-52) is beroemd.
HOFSTEDE DE GROOT, Petrus (1802-86). Zijn moeder heette Anna Geertruida Hofstede,
welke naam hij aan DE GROOT toevoegde.
In 1814 verhuisde hij met zijn ouders van Emden naar Groningen. In deze stad promoveerde
hij in 1826 op de Clemente Alexandrino philosopho christiano.
In datzelfde jaar deed Hofstede de Groot zijn intrede in Ulrum. Hij was de stichter van de
‘Groninger School’, die als belangrijkste kenmerk had de vrijmoedige toetsing van de oude
dogmatiek. Bovendien werd veel voor de praktische opleiding der predikanten gedaan. Vanuit
Ulrum zou deze richting naam maken door de afscheiding. Hofstede de Groot is een van de
oudste strijders voor geheelonthouding en hij was oprichter van filantropische verenigingen
voor betere armenzorg. Zijn Brieven over den Bijbel (1859) vormen een reactie op het
gelijknamige boek van Cd. Busken Huet (1858) (vgl. Leekedicht VIII en XIX van De Genestet:
Complete Gedichten (1912). 276, 282).
HUBRECHT, H.W. (1839-1888), studeerde aan de Koninklijke Academie te Delft voor civiel
ingenieur van 1857-61. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot surnumerair van Waterstaat.
In 1863 vertrok hij naar Hoek van Holland om onder ingenieur P. Caland deel te nemen aan de
aanleg van de Nieuwe Waterweg. In hetzelfde jaar verwierf hij de titel van aspirant-ingenieur
van Waterstaat en in 1866 vestigde hij zich te 's-Gravenhage om aan de Waterstaatskaart te
werken. In 1868 werd Hubrecht verzocht de doorsnijding van de Roodvoet bij Wijk bij Duurstede
tot stand te brengen voor een bekorting van de rivier met 2 km; in 1874 is dit werk gereed
gekomen. Met ingang van 1 januari 1875 stond
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hij in provinciale dienst en was hij in Gorinchem gestationeerd. In 1887 werd Hubrecht
waarnemend hoofdingenieur van Noord-Holland en Utrecht, welke functie op 1 april 1888
omgezet werd in effectief hoofdingenieur, maar op 10 april daaraanvolgend stierf hij aan
longontsteking.
In 1863 trouwde hij Jeanne Bienfait, de schoonzuster van De Genestet. Zij heeft de nagelaten
preken van de dichter-dominee geordend voor zover dat mogelijk was, want de meeste waren
ongedateerd.
HUET, A. (1836-99), zoon van P.J.L. Huet, Waals predikant te Amsterdam en G.P.S. Ledeboer.
Langs omwegen werd hij bij K.B. van 29 juni 1864 leraar aan de Politechnische School te Delft.
In 1870 stichtte hij het maandblad De Ingenieur, dat het slechts tot 12 afleveringen bracht.
Op 1 juni trouwde hij zijn nicht Charlotte Elisabeth Busken Huet.
HUGENHOLTZ, Petrus Hermannus (1834-1911) is predikant geweest te Hoenderlo, Renswoude,
Leeuwarden en in Amsterdam.
In 1877 trad hij uit de Nederlands Hervormde Kerk met de rede Waarom gaan wij heen? Zo
werd hij de eerste voorganger van de Vrije Gemeente te Amsterdam.
Bovendien was hij redacteur van het orgaan Stemmen uit de Vrije Gemeente. Zie zijn Indrukken
en herinneringen (1904), dat autobiografisch is.
HUGO, Victor M. (1802-85) was een beroemd romantisch Frans auteur. In 1823 publiceerde
hij zijn eerste bundel gedichten Odes.
Hugo was lid van de Académie Française en pair van Frankrijk. Politiek beschouwd was hij
een tegenstander van Napoleon III; hij schreef dan ook Napoleon le petit en moest in ballingschap
gaan. Literair beschouwd is Hugo niet alleen een brillant dichter, maar tevens een romancier
van formaat. Zijn boeken Notre Dame de Paris en Les Misérables zijn zeer bekend.
Voorts heeft hij een aantal toneelwerken op zijn naam staan.
HULTMAN, Carel Gerard (1752-1820), beëindigde zijn rechtenstudie in Leiden met een
dissertatie over Philips II (1772).
HYMANS-HERTZVELD, Estella Dorothea Salomea (1837-81), dichteres. Trouwde in 1863
Jacobus Hymans. Het meest productief was ze in de jaren 1852-62. Bekend zijn haar
Priesterzegen (1863) en Abram (1860). Ze werkte mee aan jaarboekjes als Aurora, Castalia,
de Christelijke Volksalmanak, Almanak voor het Schoone en Goede en aan het Israëlische
Jaarboekje (cf: NNBW, I, kol. 1194).
Zij is een der oprichtsters van ‘Arbeid Adelt’.
Estella had een zuster Maria die getrouwd was met de advocaat G. Belinfante. Deze hield zich
ook met letterkundig werk bezig; ze vertaalde en schreef verhalen.
KALFF, Hendrik Wouter (1834-95), werd in 1859 proponent en tevens predikant te Boskoop.
In 1963 nam hij een beroep aan naar Amersfoort en in 1892 naar Alkmaar, waar hij slechts 3
jaar zijn ambt uitoefende.
KELLER, G. (1829-99) studeerde aan de Delftse Academie. In 1850 werd hij stenograaf voor
de beide Kamers der Staten-Generaal, tot 1864. Keller was 35 jaar lang (van 1864-99)
hoofdredacteur van de Arnhemsche Courant. Daarvóór verzorgde hij de ‘Vlugmaren’ in de
Nederlandsche Spectator, welke rubriek door C. Vosmaer onder pseudoniem Flanor werd
overgenomen. Hij was lid van ‘Oefening Kweekt Kennis’ in Den Haag en disgenoot van het
‘Servetje’. Vandaar dat hij schreef, onder het pseudoniem ‘Conviva’, Het Servetje, Herinneringen
aan Oefening kweekt kennis (1878). Een herduk werd verzorgd door Wim Zaal onder de titel
Het Servetje en zijn gasten.
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Het Servetje van Conviva [Gerard Keller] opnieuw uitgegeven en vermeerderd met uitzichten
op de Nederlandse Zangberg van omstreeks 1850. W. van Hoeve, Den Haag, z.j.
KNEPPELHOUT, J. (1814-85), begon in 1831 met zijn juridische studie te Leiden; in 1838
verliet hij de academiestad zonder dat hij ook maar één examen had gedaan. Intussen had hij
zijn ogen wel de kost gegeven, zoals blijkt uit zijn hoofdwerk Studententypen (1841), dat hij
onder het speudoniem ‘Klikspaan’ liet verschijnen.
In 1845 huwde hij met zijn nicht Ursula Martha van Braam en in 1847 kocht hij het landgoed
‘De Hemelse Berg’ bij Oosterbeek (gem. Renkum), waar hij aanvankelijk alleen 's zomers,
maar sinds 1867 permanent woonde. In 1885 stierf hij kinderloos. De Genestet had in zijn
studentenjaren veel contact met Kneppelhout.
KOENEN, Hendrik Jacob (1809-74), jurist, was lid der Provinciale Staten en van het
Gmeentebestuur van Amsterdam. Tevens lid van het Curatorium van het Latijns Athenaeum
en het gymnasium te Amsterdam. Als curator van dit stedelijk gymnasium woonde hij aan de
Heerengracht bij de Utrechtsche straat Y 206 (volgens Alg. Adresboek Amsterdam). Zijn
hoofdwerk heet Hieronymus van Alphen als christen, als letterkundige en als staatsman (1844).
Zijn Zeventig Leekedichtjes vormen een reactie op het bundeltje van De Genestet van 1860.
KRUSEMAN, Alexander (1827-?) woonde als jurist in Vlaardingen. Zijn vader J.A. Kruseman
vermeldt in zijn niet uitgegeven familieboekje:
‘1858 - 7 nov.: engagement van Alexander met Jacoba, dochter van de Heer L.V. Ledeboer te
Rotterdam en
1858 - 3 dec.: A. Kruseman bij Koninklijk Besluit benoemd tot griffier van het Kantongerecht
te Vlaardingen.’
Het huwelijk met Jacoba Ledeboer werd in 1859 gesloten.
KRUSEMAN, Hendrik Lambertus (1831-71), neef van De Genestet, werd proponent bij de
Gereformeerde Remonstrantse Broederschap in 1853; in datzelfde jaar werd hij beroepen naar
Zevenhuizen. In 1854 kreeg hij een beroep naar Nieuwkoop, waaraan hij gevolg gaf. In 1866
werd hij naar Zwammerdam en Woerden beroepen, maar met goedvinden van genoemde
gemeenten aanvaardde hij een beroep naar Delft, waar zijn neef gestaan had (13 mei 1866).
KRUSEMAN, Arie Cornelis (1818-94), was de zoon van Hendrik Dirk (apotheker) en Maria
Mooy.
In 1834 ontving hij een opleiding voor de boekhandel. In 1840 opende hij een eigen zaak in
Haarlem aan het Spaarne, als uitgever en boekverkoper, maar sedert 1857 wijdde hij zich
uitsluitend aan de uitgeverij. In 1874 begon de samenwerking tussen Kruseman en H.D. Tjeenk
Willink, maar in 1878 trok Kruseman zich uit de zaak terug en wijdde zich voortaan aan de
studie van de geschiedenis.
Hij schreef onder andere Bouwstoffen voor de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel
gedurende de halve eeuw 1830-1880. Dit boek bevat 60 à 70 beschrijvingen van het leven en
het bedrijf van boekhandelaars; bijvoorbeeld van K. Fuhri, P.F. Bohn, D.A. Thieme.
LABBERTON VAN HINLOOPEN, Dirk (1810-1873), werd te Zegswaard geboren, waar zijn
vader Remonstrants predikant was.
Hijzelf stond als Remonstrants predikant eerst te Nieuwkoop (1826-28), later te Gouda, waar
hij in 1873 overleed.
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Behalve predikant was hij daar schoolopziener. Van zijn hand zijn vele publicaties verschenen,
onder andere Schoolverordeningen voor Zuid-Holland (1848).
LAURILLARD, Eliza (1830-1908), was predikant en dichter. Zijn theologische studie deed hij
te Leiden (1848-53). In 1853 promoveerde hij op Disputatio de locis evangelii Johannis in
quibus ipse auctor verba Jesu interpretatus est.
Als Nederlands Hervormd predikant stond hij te Santpoort, Leiden en Amsterdam. In 1904
werd hij emeritus, hij was toen 50 jaar predikant geweest, waarvan 42 jaar te Amsterdam. Voor
zijn publicaties zie NNBW, IV, kol. 884.
LEEUWEN, Jacob van (1806-83) studeerde theologie te Leiden en werd in 1830 predikant te
Vrouwenpolder op Walcheren. In 1846 verwisselde hij deze standplaats voor Colijnsplaat op
Noord-Beveland, waar hij tot zijn dood het predikambt vervulde.
Sedert 1845 was hij lid van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en vanaf 1851 van
de Leidsche Maatschappij der Letterkunde.
LEEUWEN, Jan van (? -1892) werd in 1846 proponent; in 1847 werd hij beroepen naar
Zegswaard. In 1865 benoemd tot secretaris van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, werd hem
in hetzelfde jaar eervol ontslag verleend uit zijn ambtsbediening. Eind 1866 werd de
Remonstrantse gemeente te Zegswaard opgeheven.
LENNEP, Jacob van (1802-68) was een zeer vroeg ontwikkeld kind (kon op 3de jaar lezen en
een weinig schrijven), met een zeer sterk geheugen en onverzadelijke leeslust. Op 17-jarige
leeftijd werd hij student aan het Athenaeum te Amsterdam. Promoveerde in de rechten te Leiden
in 1824 en huwde op 13 oktober van datzelfde jaar jonkvrouwe Henrietta Sophia Wilhelmina
Roëll, dochter van Mr W.F. Roëll, minister van staat. Leerde te Leiden Bilderdijk, I. da Costa
en D. van Hogendorp kennen. In de Nederlandse literatuur is hij bekend om zijn historische
romans zoals De Roos van Dekama (1836). Zijn Vondel-uitgave (1855-69) is een eerbiedwaardige
prestatie. In 1867 viel hem dan ook de eer te beurt om het standbeeld van Vondel te Amsterdam
te onthullen en de feestrede uit te spreken.
De Genestet heeft hem zeer bewonderd zoals moge blijken uit het gedicht ‘Morgen is mijn
dichter jarig’. Een lied aan Mr J. van Lennep in de nacht van 24 maart 1846 (Complete Gedichten,
p. 19). Van Lennep redigeerde het jaarboekje Holland.
(Zie M.F. van Lennep. Het leven van Mr. Jacob van Lennep. Amsterdam 1909, 2 dln, met
volledige bibliografie.)
LENNEP, Maurits van (1830-1913), zoon en vierde kind van Jacob van Lennep. Maurits trouwde
op 3 maart 1857 met Jonkvrouw Carolina Wilhelmina van Loon.
De gelukwensen volgens de brief van De Genestet van 26 maart 1861 hebben betrekking op
Maurits' benoeming tot raadsheer bij het Gerechtshof te Amsterdam. Hij was tevens lid van de
Provinciale Staten van Noord-Holland.
LIMBURG BROUWER, Petrus van (1795-1847) promoveerde tot doctor in de medicijnen op
Dissertatio de senectute (1816). Praktiseerde te Tiel en te Rotterdam. In 1820 promoveerde hij
tot doctor in de letteren (klassiek) en in 1825 werd hij hoogleraar te Luik. In 1831 aanvaardde
hij het ambt van buitengewoon hoogleraar in Groningen en in 1836 dat van gewoon hoogleraar
in dezelfde stad. Van zijn publikaties is Het leesgezelschap van Diepen-
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beek (Groningen 1847) het meest bekend.
LOMAN Jr, Jan Christiaan (1825-97), boekhandelaar en uitgever te Amsterdam. Sinds 1850
had hij een eigen zaak. Bij hem zijn o.a. verschenen de werken van J. van Lennep, Schimmel,
Vosmaer, Hofdijk, Bosboom-Toussaint en Busken Huet. Verder gaf hij de tijdschriften: De
Navorscher, Onze Roeping, De Volksalmanak en het Jaarboekje De Christelijke Volksalmanak
uit.
Zie ook: A.C. Kruseman. Bouwstoffen II, 673.
MENSINGA, Johannes Alesta Marinus (1808-98) was sedert 1835 predikant der Nederlands
Hervormde Gemeente te Sybecarspel. In de Synode van 1850 werd hij als tijdelijk predikant
aan de Remonstrantse Broederschap te Frederiksstad afgestaan voor tien jaar.
In de Deens-Pruisische oorlog (1848-51) werd de kerk aldaar door brand verwoest, maar in
1854 kon een nieuwe kerk volgens de plannen van Mensinga geopend worden.
In 1875 herdacht hij zijn 40-jarig ambtsjubileum, waarvan hij toen 5 jaar in Frederiksstad had
gestaan. In 1881 kreeg hij zijn emeritaat en hij overleed in 1898 op negentig-jarige leeftijd. (cf:
J. Tideman (1852). Frederiksstad aan de Eider en hare Hollandsche gemeente).
MOUNIER, Adrien Abraham Theophile de (1812-84) was afkomstig uit Leiden. In 1837 werd
hij Waals predikant te 's-Hertogenbosch, in 1851 Oostindisch predikant achtereenvolgens te
Batavia, Rembang, Passoeroean en Soerabaja. In 1880 ging hij met verlof naar Nederland en
ontving in 1881 eervol ontslag. (Zie A.L. van Troostenburg de Bruijn: Biogr. Woordenboek
van O.I. Predikanten. Nijmegen 1893, 311).
NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND, Joannes Carolus Hubertus (1815-68), Vlaams
letterkundige. Studeerde te Leuven en was voorstander van de Vlaamsche Beweging en lid van
het Taal- en Letterkundig Genootschap te Brussel. Hij werkte mee aan talrijke Noord- en
Zuidnederlandse tijdschriften.
Zijn verzameld werk verscheen in 6 delen: 3 delen gedichten, 2 delen proza en 1 deel proza en
poëzie.
Zie Frederiks en Van den Branden. Biografisch Woordenboek der Noorden Zuidnederlandsche
Letterkunde. Amsterdam z.j.
PIERSON, Allard (1831-96) studeerde theologie te Utrecht van 1849-53. Aanvankelijk behoorde
hij tot het Réveil (Da Costa), later tot het Modernisme (Scholten). Van 1854-57 was hij predikant
te Leuven en van 1857-65 te Rotterdam. In 1865 legde hij zijn ambt neer wegens
gemoedsbezwaren. In 1877 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Kunstgeschiedenis te
Amsterdam, welk ambt hij in 1895 neerlegde. Hij was getrouwd met Paulina Gildemeester.
Zie S.A. Naber (1897). Levensbericht van Allard Pierson (met een uitvoerige bibliografie van
de hand van A. Gildemeester, zijn zwager). Jbk. Kon. Akad. Wetenschappen, 1-35; 37-56.
POT, Combertus Willem van der (1813-91) bezocht de Latijnse School te Rotterdam van
1825-30, van 1830-35 studeerde hij literatuur en theologie aan het Amsterdams Athenaeum en
het Remonstrants Seminarium.
In 1835 schreef hij Specimen Theologicum de Basilio Magno Oratore sacro. Van 1836-38 stond
hij als Remonstrants predikant te Haarlem, van 1838-53 te Leiden en van 1853-79 te Rotterdam.
In 1838 huwde hij met Johanna Jacoba Heemskerk, die in 1886 overleed.

P.A. de Genestet, Nagelaten brieven

244

POTGIETER, Everhardus Johannes (1808-75), zoon van de lakenkoopman Hermanus Potgieter
en Berendina Margaretha van Ulsen, de dochter van de burgemeester van Zwolle.
Op dertienjarige leeftijd ging Potgieter naar zijn tante Van Ulsen te Amsterdam om voor de
leerhandel opgeleid te worden. Van 1826-30 woonde hij met zijn tante in Antwerpen en in 1831
maakte hij een zakenreis naar Zweden.
Hij was bevriend met Drost, Bakhuizen van den Brink, Ds Mounier, Ds Marcus, Busken Huet,
De Genestet, J.P. Heije en anderen.
Potgieter werkte mee aan de Muzen-Almanak van Immerzeel en aan de Vaderlandsche
Letteroefeningen van Yntema.
In 1832 ging hij te Amsterdam wonen aan de Leliegracht, waar hij zijn vrienden dikwijls ontving.
In 1837 stichtte Potgieter De Gids, Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Omstreeks 1860
kwam Busken Huet in de redactie. Door een artikel van de laatste ontstonden moeilijkheden
waardoor beiden de Gids-redactie verlieten. Potgieter heeft een omvangrijk oeuvre op zijn naam
(zie NNBW, VII, kol. 1015-6).
PRUYS VAN DER HOEVEN, C. (1792-1871) was de zoon van Abraham van der Hoeven en
Maria van der Wallen van Vollenhoven. Na de dood van haar echtgenoot in 1803 hertrouwde
Maria met Dr Martinus Pruys, geneesheer te Rotterdam (1810). C. van der Hoeven nam toen
de naam Pruys van zijn tweede vader aan.
Na zijn geneeskundige studie te Leiden, promoveerde hij in 1816 aldaar tot doctor medicinae
op de dissertatie De constitutionis epidemicae doctrina en vestigde zich als geneesheer te
Rotterdam. In 1824 werd hij buitengewoon hoogleraar te Leiden met de rede De simplicis sensu
medicinae cultoribus imprimis excolendo, om in 1827 tot gewoon hoogleraar benoemd te
worden. Zijn inaugurele rede droeg als titel De perfecta medici specie.
Zijn geschrift Academie leven (Utrecht-Amsterdam, 1866) is gedeeltelijk autobiografisch maar
bevat ook beschouwingen over studie en wetenschap van zijn tijd. Vele publicaties staan op
zijn naam (NNBW, IV, kol. 760-1).
PIJNAPPEL, Jan (1822-1901) was een zoon van Gerrit P. Pijnappel en Anna Maria Kruseman.
In 1845 promoveerde hij op een letterkundig onderwerp en in 1846 werd hij leraar, later
hoogleraar, aan de Koninklijke Academie te Delft. Hij doceerde Maleis, geschiedenis en landen volkenkunde. In 1877 werd hij hoogleraar te Leiden. Hij was gehuwd met Theodora
Magdalena des Amorie van der Hoeven.
Van zijn hand is onder andere een Maleis-Nederlands woordenboek.
QUACK, Hendrik Peter Godfried (1834-?) was jurist en werd in 1868 hoogleraar in de
staatswetenschappen te Utrecht en in 1877 secretaris van de Nederlandse Bank te Amsterdam.
Hij schreef artikelen voor De Gids en belangrijke hoofdartikelen in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. Over Gerrit de Clercq schreef hij in De Gids van dec. 1887, 446.
Hij werd benoemd tot ridder in de Orde van de Eikenkroon.
RAUWENHOFF, Lodewijk Willem Ernst (1828-89) promoveerde in de theologie in 1852. Als
predikant stond hij achtereenvolgens te Mijdrecht, Dordrecht en Leiden.
In 1860 benoemd tot buitengewoon hoogleraar voor kerk- en dogmengeschiedenis en voor de
encyclodaedie der godgeleerdheid. In 1865 viel hem de eer te beurt benoemd te worden tot
gewoon hoogleraar in dezelfde vak-
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ken. In 1881 werd hem het onderwijs in de wijsbegeerte der godsdienst opgedragen.
Zijn eerste vrouw was Maria des Amorie van der Hoeven, die hij in 1852 huwde. Ze overleed
echter in 1854.
Rauwenhoff heeft een groot aantal publikaties op zijn naam staan. Hij werd begraven op het
landgoed Tongeren bij Epe.
REES, Otto VAN (1825-68) was een zoon van Prof. Dr Rijk van Rees en Jkvr. Jacoba Elbertina
de Casembroot. Studeerde rechten te Utrecht (1844-51) en promoveerde op het onderwerp:
Verhandeling over de aanwijsing der politike gronden en maximen van de Republike van Holland
en West-Vriesland door Pieter dela Court (Utrecht 1851). Van Rees studeerde verder
economische geschiedenis van Nederland.
In december 1851 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Utrecht De rechtspraktijk
bevredigde hem echter niet, zodat hij zich verder aan de wetenschap wijdde en daarnaast aan
praktisch maatschappelijk werk.
RENAN, Joseph Ernest (1823 te Tréquier- 1892). Bezocht in 1944 het Priesterseminarium te
Parijs, doch liet de godgeleerdheid varen om zich aan de Letteren te wijden, inzonderheid die
van de Semietische talen, waarin hij in 1862 tot hoogleraar werd benoemd aan het Collège de
France. Zijn inaugurele rede had reeds veel ergernis onder de geestelijkheid gewekt; zijn geschrift
La vie de Jésus (1862) bracht grote opschudding teweeg. Niettemin werd het in bijna alle
Europese talen vertaald en in 1867 verscheen reeds de 13de druk. Door alle strubbelingen
verloor hij zijn hoogleraarsambt in 1863. Onder zijn vele boeiende publikaties noemen wij
Etudes d'histoire réligieuse (1857) dat in 1864 de 7de druk beleefde.
RÉVILLE, Albert (1826-1906) studeerde te Genéve en te Straatsburg. In de laatste plaats leerde
hij de Duitse bijbelcritiek kennen. In 1851 werd hij als Waals predikant beroepen naar Rotterdam
en in 1862 verwierf hij het eredoctoraat van de Leidse Universiteit. Om zijn te grote
vrijzinnigheid was het preken te Parijs hem verboden, maar in 1872 werd hij toch benoemd tot
hoogleraar aan het Collège de France.
Tegenover A. Pierson verdedigde hij het recht der modernen om in de Ned. Hervormde Kerk
te blijven: Nous maintiendrons (1865). Verder was hij medewerker aan Teekenen des Tijds
(1858). In Revue des deux mondes publiceerde hij opstellen over Nederland, Nederlandse
toestanden en Nederlandse letterkunde.
ROCHUSSEN, Chr. (1814-94) was historieschilder. Na zijn twintigste jaar ging hij naar de
Academie voor Beeldende Kunsten in 's-Gravenhage. Een tijdlang werkte hij in Parijs. Hij
tekende vooral figuren, beelden en landschappen. Op den duur werd het boekillustreren zijn
specialiteit. In 1884 exposeerde hij in Amsterdam met 240 tekeningen. In zijn historiebeelden
komen details als kostuums en meubels goed tot hun recht.
Hij illustreerde o.a. voor Van Lennep, Hofdijk, Schimmel en Bosboom-Toussaint. Van 1879-94
illustreerde hij voor Eigen Haard.
ROGGE, Hendrik Cornelius (1831-1905) was de zoon van een apotheker. Hij werd opgeleid
tot Remonstrants predikant en stond achtereenvolgens te Moordrecht (1856-60) en te Delft
(1860-64). Van 1864 tot 1869 was hij geschiedenisleraar te Leiden. Geschiedenis had zijn grote
liefde; hij schreef dan ook voor de Kalender voor de Protestanten in Nederland onder leiding
van W. Moll een reeks historische schetsen. In 1875 verwierf hij het eredoctoraat van de Leidse
Universiteit. In 1877 werd Rogge benoemd tot biblio-
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thecaris der Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Van 1890-1901 vervulde hij het professoraat
voor geschiedenis aan de Amsterdamse Universiteit.
SCHEFFER, Ary (1795-1858) was historie- en portretschilder. Hij werd te Dordrecht geboren,
waar dan ook zijn standbeeld staat. Hij was leider van de romantische school in Nederland. Zijn
vader was van Duitse origine en een leerling van Fischbein.
C. Kramm behandelt hem in De levens en werken der Hollandse en Vlaamse Kunstschilders
(Amsterdam 1857-64).
Na Scheffers dood werd te zijner ere een album samengesteld door T. van Westrheene.
SCHELTEMA, Jacobus Nicolaas (1821-95) was Remonstrants predikant. In 1845 trok hij naar
Zwammerdam, zijn eerste standplaats. In 1854 werd hij naar Gouda beroepen waar hij tot 1877
het predikambt vervulde. In 1877 werd hij archivaris te Gouda; in 1879 legde hij dit ambt neer
en vertrok naar Amsterdam waar hij in 1895 overleed.
SCHIMMEL, Hendrik Jan (1823-1906) was de zoon van Hendrik Poeroet Schimmel,
burgemeester en notaris te 's-Gravenhage. Schimmel was romanen toneeldichter. Zijn volledige
romantische werken (17 delen) verschenen van 1847 tot 1887; een nieuwe uitgave hiervan
verscheen van 1891-96 in 18 delen. Zijn volledige dramatische werken (3 delen) in 1885. Voorts
was hij redacteur van de Nederlandsche Volksalmanak (1849-76), van De Gids (1851-67) en
sedert 1854 van Nederland.
SCHOTEL, Gilles Dionysius Jacobus (1807-92) studeerde theologie te Leiden en werd in 1831
proponent. Er was toen echter een overvloed aan proponenten en bovendien was Schotel
kortzichtig en niet populair. Daarom studeerde hij verder o.a. de geschiedenis van zijn vaderstad
Dordrecht.
In 1835 kreeg Schotel een beroep naar Lage Zwaluwe. Later (1841) stond hij te Chaam, Alphen
en Baarle-Nassau. In 1846 trok hij naar Tilburg. In 1862 nam hij ontslag en vertrok naar Leiden
waar hij de leiding van Van der Aa's Biographisch Woordenboek op zich nam. Dit naslawerk
kwam hoofdzakelijk tot stand met behulp van honderden biografieën van zijn hand. Verder
kunnen genoemd de studie van de steden waar hij gewoond heeft: Dordrecht, Tilburg en Leiden
en zijn publikatie Tollens en zijn tijd (Tiel, 1860).
De bekende kunstschilders J.C. Schotel en P.J. Schotel waren respectievelijk zijn vader en broer.
Schotel schreef hun biografieën in 1840 en 1866. In 1873 werd hij doctor honoris causa van de
Leidse Universiteit.
SIMONS, Adam (1828-90) werd in 1846 als student van de Koninklijke Academie te Delft
ingeschreven. In 1850 was hij ingenieur en in 1854 werd hij benoemd tot buitengewoon opzichter
van Waterstaat. Sedert december 1860 was hij in dienst van de Staatsspoorwegen.
Met B.P.G. van Diggelen heeft hij samengewerkt aan het plan tot drooglegging van de Zuiderzee.
SURINGAR, W.H.D. (1815-95), was een zoon van Lucas Suringar. Hij was latinist en werd
in 1826 praeceptor aan de Latijnse School in Leiden; in 1838 volgde zijn benoeming tot prerector
van het gymnasium (de herschapen Latijnse School) aldaar, en in 1847 volgde zijn benoeming
tot rector aan hetzelfde instituut. Hij vervulde dit ambt tot 1877, het jaar van zijn emeritaaat.
Zijn publicaties liggen vooral op het gebied der Latijnse filologie en is van literair-historische
aard.
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SWALVE, Edelhardus Bernardus (1806-65) werd in 1823 theologisch student te Leiden. In
1829 promoveerde hij op De discidio ecclesiae christianae in Graecam et Latinam, Photii
auctoritate maturato (L.B. 1829). Hij aanvaardde in datzelfde jaar een beroep naar Korendijk.
In 1849 werd hij predikant te Amsterdam. Zijn wetenschappelijk werk ligt op kerkhistorisch
gebied.
TAUREL, André Benoît Barreau (1794-1859), graveur uit Parijs, verwierf in 1818 de ‘grand
prix de Rome’ en werd in 1826 door koning Willem I naar Nederland geroepen en door deze
benoemd tot directeur der graveurschool aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
te Amsterdam.
TEUTUM, Hendrik Nicolaas VAN promoveerde in 1823 op De allegorica apud antiquos
fabularum interpretatione. Op de Grote Vergadering der Remonstrantsche Broederschap in dat
jaar werd besloten ‘uit hoofde van den nood in de bestiering der gemeenten - de Curatoren te
machtigen hem na voldoend examen tot den predikdienst te bevorderen.’
In 1825 werd hij proponent en in 1826 volgde een beroep naar Waddingsveen. Op 13 februari
1840 werd hij benoemd tot doctor honoris causa in de theologie door de Utrechtse Hogeschool,
maar een benoeming tot hoogleraar sloeg hij af (1855).
Als voorzitter der Groote Vergadering der Remonstranten leidde hij in 1869 de
gedachtenisviering van het 250-jarig bestaan der broederschap.
Bij testament vermaakte hij zijn omvangrijke boekerij aan de Rotterdamse kerk (1889). Naar
aanleiding van dit gebeuren werd een nieuwe catalogus samengesteld van de gehele bibliotheek
der Broederschap die in 1893 verscheen.
TIDEMAN, Johannes (1807-91) was doctor in de letteren en in de godgeleerdheid. Van 1830-56
stond hij als predikant der Remonstrantse Gemeente te Rotterdam.
Daarna werd hij hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium te Amsterdam, welke functie
hij bekleedde van 1856-72. Zijn inaugurele rede had het thema: Oratio de theologiae in
Remonstrantium Reformatorum Seminario professione (31 maart 1856). Enkele andere publicaties
van zijn hand zijn: Frederikstad aan de Eider en hare Hollandsche Gemeente (1852) en De
Hoogleraar Abraham des Amorie van der Hoeven door zijn opvolger herdacht (1856).
TIELE, Cornelis Petrus (1830-1902), studeerde theologie te Amsterdam aan het Remonstrants
Seminarium. In 1853 werd hij predikant te Moordrecht, in 1856 werd hij naar Rotterdam
beroepen. In 1873 werd Tiele benoemd tot hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium en in
1877 ging hij het overeenkomstig eervol beroep in Leiden vervullen.
In 1868 verzorgde hij een uitgave van de gedichten van De Genestet met wie hij de Christelijke
Volksalmanak geredigeerd had (1855-61). Voor inzicht in zijn persoon zie men J.H. de Ridder
(1900). Cornelis Petrus Tiele. In: Mannen en Vrouwen van beteekenis, afl. 8. Haarlem.
TOLLENS, Hendrik (1780-1856), Nederlands dichter, stamde af van het Vlaamse riddergeslacht
Tollens. Van zijn 10de tot zijn 15de jaar bezocht hij de kostschool te Elten. Daarna ging hij in
de verfstoffenhandel van zijn vader.
In 1800 trouwde hij Gerbranda Catharina Revier.
Bekend van hem zijn het ‘Wien Neerlands bloed’ en zijn Overwintering op Nova Zembla (1819).
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Op 24 september 1860 werd zijn standbeeld te Rotterdam onthuld. Zie: G.W. Huygens (1972).
Hendrik Tollens, de dichter van de burgerij. Rotterdam-'s Gravenhage.
VEER, H. de (1829-90) was predikant en journalist. Omdat hij sedert zijn zesde jaar wees was,
genoot hij zijn schoolopleiding te Hasselt (Overijsel) op de kostschool van Soeters. In 1848
begon hij zijn theologische studie te Utrecht. In 1854 beëindigde hij zijn studie en volgde een
beroep naar Meerkerk in Zuid-Holland voor de Nederlands Hervormde Gemeente.
Achtereenvolgens stond De Veer als predikant te Wormerveer (1857) en te Delft (sinds 1859).
Van 1864-71 was hij directeur van de Delftse H.B.S. na Simon Gorter.
Bovendien zat hij in de redactie van Eigen Haard en schreef hij voor de Nieuwe Rotterdammer
Courant, de Christelijke Volksalmanak en De Gids.
VERWIJS, Eelco (1830-80) was letterkundige en promoveerde op een dissertatie, getiteld Jacob
van Maerlant's Wapene Martijn (1857). In 1848 werd hij student aan het Athenaeum te Deventer
en in 1850 ging hij als theologisch student naar Groningen. Hij studeerde daarna nog theologie
te Leiden (1853), maar omdat hij zich voor het predikambt niet geroepen voelde, brak hij de
studie af. Na 1868, toen Dr L.A. te Winkel overleed, werd Eelco Verwijs medewerker aan het
Woordenboek der Nederlandsche Taal en aan het Middelnederlands Woordenboek van J.
Verdam. Sinds 1872 ging Verwijs lijden aan een ‘borstkwaal’, die tenslotte de oorzaak van zijn
dood zou worden.
VLOTEN, Johannes van (1818-83) promoveerde te Leiden in 1843 op het theologisch onderwerp
Questionum Paulinarum caput unum. In datzelfde jaar werd hij leraar aan het Erasmus
gymnasium te Rotterdam (tot 1846). Op zijn voetreis door Baden en Würtemberg maakte hij
kennis met de Tübinger school, Baur en Zeller. In 1848 verscheen dan ook van zijn hand De
Tübinger School en hare Hollandsche tegenstanders. Historische aantekeningen omtrent de
wording des Christendoms. (Amsterdam). Passchier de Fijne naar zijn leven en geschriften
zag in 1853 het licht. In 1854 werd Van Vloten hoogleraar aan het Athenaeum te Deventer.
Joh. van Vloten is hervormer en volksopvoeder. Zijn dochters trouwden respectievelijk Frederik
van Eeden en Albert Verwey.
Zie voor zijn oeuvre de dissertatie van M. Mees-Verwey: De Beteekenis van Joh. van Vloten,
een bibliografie met inleiding. Leiden 1928 (1538 nummers!).
VOLLENHOVEN, Jan Jacob VAN (?-1894) uit Rotterdam, werd in 1837 predikant te
Zwammerdam. In 1845 volgde hij een beroep naar Frederikstad voor vier jaar. In 1846 kocht
hij aldaar een pastorie, die hij liet verbouwen. In 1849 vertrok hij naar Utrecht, waar hij tot
1857 als predikant werkzaam was. Om gezondheidsredenen legde hij zijn ambt in dat jaar neer.
Te Clarens in Zwitserland is hij overleden.
VOSMAER, Carel (1826-88) was jurist. Korte tijd praktiseerde hij als advocaat te Den Haag;
daarna als griffier bij het kantongerecht te Oud-Beierland (1853). In 1856 werd Vosmaer
benoemd tot substituut-griffier bij het Gerechtshof te Den Haag en in datzelfde jaar verscheen
zijn werk Eene studie over het Schoone en de Kunst.
Vosmaer werd medewerker aan De Nederlandsche Spectator, die, na samensmelting met andere
bladen, in 1860 verscheen als tweede liberaal blad naast De Gids. Hij verzorgde hierin de rubriek
‘Vlugmaren’. Ook staan enkele
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romans op zijn naam. Zijn vertaling van de Ilias (1880) en de Odussee (1888) hebben een goede
naam. In de Nederlandse literatuur is hij een voorloper van de vernieuwing van 1880. Hij wist
de grootheid van Multatuli (Een Zaaier, 1874) en van J. Perk (Voorrede tot diens gedichten,
1882) te waarderen.
VRIES, Mathias de (1820-92) ving in 1838 te Leiden zijn studie aan waar hij in 1843 tot doctor
in de Nederlandse letteren promoveerde. In 1849 werd hij benoemd tot hoogleraar voor
Nederlands en Geschiedenis te Groningen, in 1853 werd hem hetzelfde eervolle ambt in Leiden
aangeboden. In 1860 nam R. Fruin het vak geschiedenis van hem over.
WESTRHEENE, Thobias van (1825-77) voelde zich aangetrokken tot de natuur, de muziek en
de schilderkunst. Van zijn 19de tot 24ste jaar werkte hij op het atelier van de figuurschilder
W.H. Schmidt te Delft. Sedert 1850 behoorde hij tot de letterkundige kring ‘Oefening kweekt
kennis’ van S.J. van Bergh te Den Haag.
Zijn publikaties bestaan uit bijdragen voor ‘Nederland’ en andere tijdschriften (novellen en
verhalen). Na de dood van de schilder Ary Scheffer stelde Van Westrheene een album samen
te zijner ere (1858).
Hij was gehuwd met Jacoba van Heyningen (1821-1900), die romans van Dickens vertaalde
maar later ook tot zelfstandige werken kwam waarvan genoemd kan worden Oudvelders (1875).
WOLFF, Elisabeth (Betje) - BEKKER (1738-1804) en Aagje DEKEN (1741-1804) Nederlandse
romanschrijfsters. Zie hiervoor: H.C.M. Ghijsen. Dapper vrouwen leven, karakter- en levensbeeld
van Betje Wolff en Aagje Deken. Assen 1954.
ZAALBERG, Johannes Cornelis (1828-85) was Remonstrants predikant achtereenvolgens te
Hendrik-Ido-Ambacht, Deventer en 's-Gravenhage. In 1867 nam hij ontslag in verband met
zijn gezondheid, maar in 1868 keerde hij op de kansel terug. In 1876 aanvaardde Zaalberg een
beroep naar Paramaribo; op zijn terugreis naar Nederland is hij gestorven.
ZIMMERMAN, Joh. Carl (1828-88), werd voor de handel opgeleid. Als mederedacteur van
De Gids (1852-76) leverde hij letterkundige kritieken, genaamd Portretten, onder anderen van
Bakhuizen van den Brink en Potgieter. Hij schreef ook onder pseudoniem: Darie Wetan en
Bernard Koster. In 1853 trouwde hij Jacoba Vrolik, dochter van de Amsterdamse hoogleraar
in de geneeskunde W. Vrolik.
ZUBLI, Nicolaas Hendrik (1806-88) studeerde theologie te Leiden en promoveerde op
Dissertatio theologica de Hymno Mariae. In 1831 werd hij predikant te Renswoude maar volgde
in 1837 een beroep naar Assen. Sedert 1842 was hij ook gevangenispredikant aldaar.
Zijn gedichten verschenen in verschillende jaarboekjes. In de Muzenalmanak van 1861 vindt
men zijn portret.
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