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Vooraf
Het gezegde over het negentiende-eeuwse Nederland dat te klein geweest zou zijn
voor zijn grote geesten, lijkt vooral op te gaan voor zijn twee in het buitenland
gestorven zonen: Multatuli en Conrad Busken Huet. Beiden waren in ieder geval
slechts in kleine kring gewaardeerd, beiden ook waren hunnerzijds teleurgesteld in
het Nederland van hun dagen.
Als afstammeling van een oude Hugenoten-familie was Conrad als vierde kind in
een groot gezin geboren en kreeg hij van huis uit een sterk op de Franse cultuur
gerichte belangstelling. Na een theologische studie te Leiden werd hij beroepen te
Haarlem waar hij tot zijn afscheid in 1862 de Waalse gemeente voorging. Vertalingen,
novellistische schetsen naar de trant van die tijd, maar vooral theologiserend werk
vormen zijn voornaamste pennevruchten in deze tijd. Een scherp analyserend en
kritisch intellect typeren de jonge predikant meer dan vurige bekeringsdrift en een
onwankelbaar dogmatisch geloof. Na zijn uittreden - hij is inmiddels getrouwd en
vader van een zoon Gideon geworden - blijft hij in de Haarlemse concertzaal buiten
kerkelijk verband nog bijeenkomsten houden. Hij leeft van journalistieke arbeid voor
de Opregte Haarlemsche Courant en houdt 's winters lezingen over oudere
Nederlandse letterkunde. In 1859 begint de levenslange vriendschap met de achttien
jaar oudere Potgieter, die hem eerst als medewerker, sinds 1863 als redacteur aan
De Gids weet te verbinden. In dat leidinggevende tijdschrift verschijnen zijn kronieken
die later gebundeld als Litterarische Fantasien en Kritieken (1881-1888, 25 dln.)
zijn naam zullen vestigen als de grootste, scherpste en briljantste Nederlandse criticus
van de negentiende eeuw. Zijn grote voorbeeld is de Franse criticus Sainte-Beuve,
aan wie hij enkele opstellen wijdt waarin hij onwillekeurig trekken van zichzelf
portretteert.
Niet minder gering is zeker de invloed van zijn oudere vriend, die dikwijls de
onderwerpen aandraagt voor zijn grote essays. Maar hoopte Potgieter nog op herleving
in de letterkunde, Huet was onbevangener en pessimistischer in zijn oordeel: in de
generatie na hem waardeerde hij het nieuwe nauwelijks.
Een conflict binnen de Gids-redactie over een tweetal bijdragen van zijn hand
(‘Een avond aan het hof’ en ‘De Tweede Kamer en de Staatsbegrooting voor 1865’)
wordt oorzaak van een breuk: zowel Potgieter als Huet treden af, waarmee, naar het
woord van Stuiveling, De Gids ophield langer gids te zijn. Huets negatieve kritiek
op de literaire produkten van zijn tijdgenoten en hun onmiddellijke, maar nog steeds
vereerde voorgangers (Da Costa, Ter Haar, A. Bogaers, C.G. Withuys, Ten Kate,
Beets, Van Lennep en Schimmel, de laatste nota bene een mede-redacteur) vormt
een dankbare reden de criticus op zijn beurt à faire te nemen als hij met een eigen
roman Lidewyde (1868) de Nederlandse Flaubert tracht te worden. Een eveneens
onverkwikkelijke episode vormt Huets door de regering bekostigde reis naar Indië,
waar hij geacht wordt ‘de bandeloze drukpers te helpen breidelen.’ De felle Nationale
Vertoogen (1876, 2 dln.) worden hem in Nederland al evenmin in dank afgenomen.
Na de Indische tijd (Java-Bode en zijn eigen Algemeen Dagblad van Nederlandsch
Indie) vestigt hij zich met vrouw en kind voorgoed te Parijs van waaruit hij voortgaat
te publiceren, artikelen te bundelen, reisherinneringen te schrijven en waar hij na
Het Land van Rubens (1879) het monumentale twee-delige Het land van Rembrand
schrijft. Werkzaam tot het laatst treft de dood hem ‘met de pen in de hand’ op 1 mei
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1886. ‘Een te vurige liefde voor de eer der nationale letteren’ noemde hij de hoofdtrek
van zijn karakter. Met zijn lotgenoot Multatuli is hij de leesbaarste auteur uit de
negentiende eeuw gebleven.

Jeugdjaren
1685

Ds. Gédéon Huet (1654-1729) verlaat na
de herroeping van het Edict van Nantes
samen met zijn vrouw Anna l'Enfant
Frankrijk en vestigt zich in 1689 als
predikant van de Waalse gemeente in
Nederland.

1789

Ds. Samuel Théodare Huet (1759-1826),
achterkleinzoon van de eerder genoemde
Gédéon Huet, die evenals zijn vader,
grootvader en overgrootvader predikant
is van de Waalse gemeente in Nederland,
trouwt met Jacoba Adriana Busken
(1759-1841), een Vlissingse
apothekersdochter die een bijrol in de
Nederlandse letterkunde speelt als
vriendin van Betje Wolff (1738-1804).
De tweede zoon uit dit huwelijk krijgt de
voornamen Conrad Busken: hij is de
vader van de schrijver.

1826, 28 december

In de Nobelstraat (Wijk E 73, thans nr.
21) in Den Haag wordt 's middags om
twee uur Conrad Busken Huet geboren,
zoon van Conrad Busken Huet
(1791-1847), administrateur van 's Rijks
schatkist, en Théodore Esther Huet
(1798-1863). Hij is de vierde in wat
uiteindelijk een gezin van tien kinderen
zal zijn.

1
De Nobelstraat in Den Haag. Foto omstreeks 1900.
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2
Het door koning Louis XIV en minister Colbert getekenden vrijgeleide, waarin Gédéon Huet in 1685
toestemming werd verleend Frankrijk te verlaten.

3
Jacoba Adriana Busken, grootmoeder van de schrijver. Silhouet.

4
Samuel Théodore Huet, grootvader van de schrijver. Silhouet.

De zoon, de kleinzoon, en twee achterkleinzonen van Gédéon Huet zijn Walsche
predikanten geweest. Van de laatsten was de een mijn overgrootvader van vaders-,
de ander mijn overgrootvader van moederszijde. De vader mijner moeder (die ook
Huet heette) was Walsch predikant. De vader van mijn vader evenzoo. Walsch
predikant waren ook de oudste broeder van mijn vader en de oudste broeder mijner
moeder. Walsch predikant was ook mijn oudoom Teissèdre L'Ange.
Naar gij ziet, struikelt men in mijne familie over de Walsche predikanten.
Brieven, 11, 360-361
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In het zesde geslacht stam ik af van Gédéon Huet, gereformeerd predikant in
Frankrijk, die in 1685 zijn vaderland verlaten moest en, na een rampspoedig verblijf
in den Paltz, waaruit hij in 1688 door den oorlog verdreven werd, in 1689 te
Dordrecht aankwam. Dáár en in Den Haag is hij langer dan vijf-en-twintig jaren
Walsch prediker geweest.
Brieven, 11, 360
Van Hamel: Met voldoening wees Busken Huet den bevrienden bezoeker [...] op het
facsimile van het oude perkamenten blad, waarop koning Louis en zijn minister
Colbert eigenhandig het verlof hadden onderteekend, aan Gédéon Huet den 13den
Juni 1685 verleend, om met vrouw en kind naar Heidelberg te verhuizen [...].
Van Hamel, 1886, 5

5
Conrad Busken Huet sr., vader en naamgenoot van de schrijver. De familie Huet veronderstelt dat
dit schilderij Conrad Busken Huet jr. voorstelt, maar gezien de geringe overeenkomst met andere
afbeeldingen van hem, lijkt dat ons met waarschijnlijk. Het schilderij is afkomstig uit de nalatenschap
van Huets zuster J.E. Putman Cramer-Busken Huet en het enige wat men na haar overlijden met
betrekking tot dit schilderij wist, was dat het ging om een portret van ‘een Busken Huet’, dwz. van
Busken Huet de schrijver, zijn vader of één van zijn vijf broers. Vergelijkingen met de ons bekende
afbeeldingen van vier van zijn broers leren ons, dat het niet waarschijnlijk is dat zij het onderwerp
vormen van dit schilderij. Van één broer en van zijn vader zijn ons geen afbeeldingen bekend; dat
wij kiezen voor zijn vader berust op niet meer dan de veronderstelling dat het waarschijnlijker is dat
Huets zuster het portret van haar vader zal hebben bewaard, dan dat van haar broer.

6
Théodore Esther Huet, moeder van de schrijver. Foto uit 1861.

Conrad Busken Huet

4

1827, 21 januari

In de Waalse kerk in Den Haag wordt
Conrad, drie weken oud, door zijn moeder
ten doop gehouden.

1833

Voor lager onderwijs gaat hij naar de
‘Fransche school’ van meester C.H.
Roggen; een school die gehuisvest was
in twee bovenachterkamers in een
particuliere woning op de
Paviljoensgracht (Wijk T 137, thans nr.
6).

1838, 6 maart

Hij wordt ingeschreven als leerling van
de ‘Latijnsche school’. Bij de inschrijving
wordt als zijn geboortejaar foutief 1827
opgegeven.

8 oktober

In september werd de ‘Latijnsche school’
opgeheven om plaats te maken voor een
nieuwe schoolvorm: het ‘Gymnasium
Haganum’. Omdat Conrad een half jaar
onderwijs had gevolgd aan de ‘Latijnsche
school’, wordt hij met de instelling van
het gymnasium op 8 oktober ingedeeld
in de tweede klas. Hij is dan 11 jaar oud.

1843, juli

16 jaar oud voltooit hij zijn opleiding aan
het Haags gymnasium. Hij besluit, in de
lijn van de familietraditie, predikant te
worden. Hij gaat niet onmiddellijk
studeren, maar volgt vooraf, als
voorbereiding op zijn studie in de
theologie, privé-lessen Hebreeuws in
Delft. Voorlopig blijft hij bij zijn ouders
wonen en doet hij de reis naar Delft te
voet, of met de trekschuit.

1844, 17 februari

Hij schrijft zich in als student in de
theologie aan de universiteit van Leiden,
wordt lid van het studentencorps en
betrekt kamers bij A. Scholten in de
Koorsteeg (Wijk 4 nr. 389/390, thans
Pieterskerkkoorsteeg nr. 5).
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7
De Waalse kerk in Den Haag, waar Conrad werd gedoopt. 19de eeuwse foto.

8
Inschrijving in het doopregister van Conrad.

9
Inschrijving als leerling van het Gymnasium Haganum.

Conrad Busken Huet

5

10
De trekschuit van Delft naar Den Haag. Litho.

In April 1844 ben ik student te Leiden geworden, nadat ik in den zomer van 1843
het haagsch gymnasium verlaten had. Tusschentijds ging ik, omdat er op dat oogenblik
te Leiden een onvervulde leerstoel voor het oostersch was [...] privaat lessen in het
hebreeuwsch nemen te Delft. [...] De reis naar Delft deed ik te voet of met de
trekschuit, toen nog in de vaart.
Brieven, 11, 364.
Te Leiden was ik een hartstogtelijk zwemmer, een hartstogtelijk schaatserijder, en
een hartstogtelijk biljardspeler. Schaatserijden doet men alleen in den winter. Om
prettig te zwemmen moet het zomer zijn. Biljardspelen is van alle seizoenen. Er is
niets anders voor noodig dan eene nacht en dag openstaande studenten-societeit.
Brieven, 11, 364

13
Prent van de maskerade ‘Den optogt van graaf Floris den Vden’, gehouden op 8 februari 1845. Huet
maakt deel uit van het ‘geestelijk gevolg’.

In mijn studententijd was ik luidruchtig, vrolijk, en ligtzinnig. Prof. Kist plag te
zeggen dat er een ‘los haartje’ in mij zat. Prof. Van Hengel noemde mij
‘onbeschaamd’. Prof. Van Oordt vroeg ‘of ik er den gek mee stak?’ Prof. Peerlkamp
schudde het hoofd over mijne onkunde ten aanzien der romeinsche keizers uit den
vervaltijd.
Brieven, 11, 366-367
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11
Inschrijving als student theologie in het Album Studiosorum van de Universiteit van Leiden.

12
Het huis in de Pieterskerkkoorsteeg 5 te Leiden, waar Huet als student op kamers woonde. Foto van
H. Kleibrink uit 1959.
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1847, 30 januari

Overlijden van zijn vader

1 augustus

Overlijden van zijn oudste broer,
Théodore (1822-1847), wijnhandelaar in
Den Haag en na het overlijden van zijn
vader, hoofd van het gezin. Na de dood
van Théodore verhuist de familie Busken
Huet naar Amersfoort. Alleen Conrads
broer Daniel (1823-1869) blijft in Den
Haag, waar hij op een notaris-kantoor
werkzaam is, wonen.

oktober

Hij wordt benoemd tot abactis van het
Leids studentencorps en is redacteur van
de Studenten-almanak voor 1848.

14
Carel Vosmaer (1826-1888), met wie Huet tijdens zijn studie goed bevriend was.

15
J. Teissèdre l'Ange (1791-1853), oudoom van Huet en Waals predikant.

A. Ver Huell: Coentje Huet, vier jaar jonger student dan ik, zie ik nog met zijn
geestige intimi, den langen dunnen Vosmaer en de twee Lambrechtsen, Thomas met
zijn onafscheidelijk doorrokertje, mijne zoo gunstig gelegen kamers, hoek Rapenburg
en Noordeinde, passeeren. Zij kwamen dan van de Vink en gingen naar de Societeit.
Huet, toen een vlug ventje, met een spotachtige uitdrukking op zijn glad gezicht, een
wit petje op het kort geknipte haar, los en net gekleed, deed veel aan biljarten - in
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Manege of Arena kwam hij niet - en reed, hoewel niet tot de hardrijders zooals Simon,
Cammingha, de Foreesten en Delbaere behoorende, bijzonder sierlijk schaatsen.
Levenlustig was hij - ‘vino captum’ zag ik hem nooit.
A. Ver Huell, ‘Nog een brief van C.B. Huet, 1853’, In: De Portefeuille 1891, 833

16
Brief Huet aan J.R. Thorbecke (1798-1872), namens de Leidse studenten op 18 maart 1848.

Mijne beperkte middelen, en mijn theologant zijn, vormden met mijn levenslust eene
scherpe tegenstelling, en ik zette mij daarover heen door aan het oordeel der wereld
mij niet te storen. Mijn stelregel was dat ‘men’ een denkbeeldig wezen is; alleen
kinderen lieten door dien zwarten man zich bang maken. ‘De menschen’, zeide ik,
bestonden niet, en ‘wat zij er van zeggen zouden’ had geen waarde. Ik rekende geen
andere meerderheid dan die van het genie. ‘Avoir de l'esprit’ vond ik de hoogste
aanbeveling. Met ‘esprit’, vond ik, had men, om door de wereld te komen, niemands
hulp noodig. Mijn oudoom Teissèdre L'Ange, die lid van het Instituut was, zeide:
‘Aardigheden, jongeheer, eet daar eens van!’ Docht dit bragt mij niet van mijn stuk.
Brieven, 11, 367

Conrad Busken Huet

7

17
Prof. dr. J.H. Scholten. (1811-1885), modern theoloog.

18
Van links naar rechts:
J.A. de Laat Kanter,
T.A. Lambrechtsen,
N.C. Lambrechtsen,
G.C. Burger,
A.M. van Oordt en
N.J.C. Snouck Hurgronje.
M.n. met N.C. en Th. Lambrechtsen was Huet bevriend. Litho door J.P. Berghaus.

Liefde voor wetenschap heb ik meest van al leeren opvatten door de lessen van Prof.
Scholten. En tegelijk onverschilligheid omtrent het voorwerp der wetenschap.
Scholten's methode sloot vernuft niet uit, maar in. Een filoloog, een medicus, een
mathematicus, een jurist, kon evenveel van hem leeren als een theologant. Hij vormde
U, ‘une bonne caboche’, als de Franschen zeggen. Trouwens, zijn eigen ‘caboche’
was van prima kwaliteit.
Brieven, 11, 367
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Van mijn lust tot schrijven is in dien tijd alleen gebleken door kleine bijdragen voor
den Studenten-Almanak: medewerker Jan van Oordt. Mijne neiging was toen niet,
een schrijver, maar een redenaar te worden; bovenal een kanselredenaar, en een
kanselredenaar in het fransch.
Brieven, 11, 367-368

19
Eerste publikatie in de Leidsche Studenten-almanak; in 1848.
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1848, 23 juni

Kandidaats-examen in de theologie. Kort
daarna vertrekt hij naar Zwitserland - naar
Laussanne en Genève - om zich te
oefenen in het Frans spreken. Het was
immers de bedoeling dat hij Waals
predikant zou worden.

1849, mei

Terugkeer uit Zwitserland. In Leiden
aangekomen houdt hij zijn vereiste
akademische preken, waarvoor, met
uitzondering van J.H. Scholten, weinig
belangstelling bestaat bij zijn
hoogleraren. Het is een voorteken van
een dreigende, grotere ramp: de Leidse
professoren weigeren hem toe te laten tot
het proponents-examen; zij verhinderen
dat door hem het daarvoor vereiste
getuigschrift van goed gedrag te
onthouden. Zij zijn van mening dat zijn
collegebezoek onvoldoende is geweest,
zijn gedrag te lichtzinnig voor een a.s.
predikant en bovendien zou hij met een
aantal andere studenten bij een hoogleraar
de ruiten hebben ingegooid. Dit laatste
verhaal blijkt niet meer dan een gerucht,
en de andere twee argumenten blijken
evenmin sterk genoeg om hem blijvend
van het examen uit te sluiten.

december

Hij slaagt voor zijn proponents-examen
en wordt toegelaten tot de predikdienst.
In afwachting van een beroep voegt hij
zich bij zijn familie in Amersfoort en
wordt hulpprediker in Utrecht.

1850, 27 september

Zijn zuster Jacqueline (1825-1897) trouwt
in Amersfoort met de weduwnaar I.L.E.
Penning Nieuwland (1807-1865), die haar
15 jaar later in moeilijke omstandigheden
als weduwe van een talrijk gezin
achterlaat. Toch ziet ze kans om in 1885
een bloemlezing samen te stellen uit de
moderne Franse literatuur, waarvoor haar
broer een voorwoord schrijft.

29, december

Hij wordt beroepen door de Waalse
gemeente te Haarlem.
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20
Inschrijving in het Universiteitsboek op 23 juni 1848 van het kandidaats-examen, ‘n.s.l.’

Toen ik in den zomer van 1848 het tot kandidaat in de theologie gebragt had, mogt
ik kiezen tusschen twee dingen: eene dissertatie schrijven en promoveren, of naar
Zwitserland trekken om te Lausanne of te Genève mij te gaan oefenen in het fransch
spreken. Ik gaf de voorkeur aan Zwitserland.
Brieven, 11, 368
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21
Huet wordt toegelaten tot de predikdienst in de Waalse Kerk in Nederland.

22
Huet wordt beroepen als predikant door de Waalse gemeente te Haarlem in december 1850.

23
Prosateurs François du dix-neuvième siècle (1885), een bloemlezing uit de Franse literatuur duur
Huets zuster, met een voorwoord van haar broer.

Naber: In den loop van 1850, dus vóór het vertrek naar Haarlem, vervulde Huet eene
preekbeurt in de Waalsche kerk te 's Gravenhage. Toevalligerwijze verliet ik het
kerkgebouw te gelijk met een onzer onderwijzers, die Coenraad - wij spraken van
Coenraad - gedurende zijn gymnasiumjaren onder zijne bijzondere leiding had gehad.
Ik was opgetogen over hel gehoorde: ‘ja, als hij het maar meent,’ oordeelde hij.
Naber, 1894, 25
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24
Zijn zuster Jacqueline Penning Nieuwland-Busken Huet.

25
Om na het overlijden van haar echtgenoot in haar levensonderhoud en dat van haar kinderen te voorzien
neemt Jacqueline een lingerie-zaak over in Amsterdam.

Slot van Huets gedicht ‘De laatste carambole’ uit de Leidse Studenten-Almanak voor
1850:
Droevig lot! Onzalig scheiden
van dit levenslustig spel!
'k Voel de queue mijn hand ontglijden Vaar, o vaar voor eeuwig wel!
Snood en wreed heb 'k u geschonden,
Door mijn laatsten stoot onteerd:
Waar de zielsrust weêrgevonden?
Hoe het naberouw gekeerd?
Toch kan u mijn mond nog zeegnen,
Al verteert de rouw mijn hart,
Zeegnen voor uw lief bejeegnen,
Queue en ballen en billard
Ja, eer zullen oproerkreten
Over Neêrlands bodem gaan;
Eer wordt de aarde stukgereten;
Eer verhuist men naar de maan;
Eer hoort gij de Hooggeleerden
't Eens zijn over 't Onderwijs;
Eer zien de Oud-Gerefomeerden
Af van 't Spiritûs-bewijs;
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Eer wordt Jobje op 't Galgewater
Een volslagen Tuebinger;
Eer houdt Hasebroek zijn snater;
Eer wordt Groen een Groninger;
Eer zal iemand juist bereeknen
Hoe men trouwde in 't Paradijs;
Eer't Studentencorps gaan teeknen
Bij Professor van der Chys;
Eer wordt Mathesis vergeten
In een rede van Verdam;
Dan gij van mijn hart gereten,
Lief groen parallelogram!
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Predikant in Haarlem
1851, 5 april

Predikend over Phil. III, 13-16 wordt hij
door zijn oom Daniel Théodore Huet
(1790-1874) bevestigd als predikant van
de Waalse gemeente te Haarlem. Zijn
oom Daniel, een oudere broer van zijn
vader en predikant van de Waalse
gemeente te Rotterdam, was sinds zijn
studietijd samen met zijn oudoom J.
Teissèdre l'Ange (1771-1853) zijn
mentor.

1 mei

Hij huurt kamers aan het Spaarne, waar
hij als buurman zijn oude klasgenoot van
de lagere school S.A. Naber (1828-1898)
weervindt, die nu conrector is aan het
Haarlems gymnasium.

1853, 30 januari

Samen met zijn vrienden S.A. Naber,
W.B. Bergsma (1826-1900) en J. T Buys
(1828-1893) richt hij de ‘Vereeniging
‘Debating Society’ te Haarlem op, een
vereniging waarin de parlementaire
welsprekendheid werd geoefend, door
één persoon in de vergadering stellingen
te laten verdedigen, waarover vervolgens
- al dan niet na het indienen van
amendementen - werd gestemd. Huet
blijft tot zijn vertrek naar
Nederlands-Indië lid van deze vereniging,
waarvan hij voorzitter is van 1854-1855
en van 1860-1863.

oktober

Verschijning van Belydenisvryheid, een
strafgeding in Pruissen, uit het
Hoogduitsch vertaald en medegedeeld
door Cd. Busken Huet. Haarlem, A.C.
Kruseman, 1853. De eerste afzonderlijke
publicatie van Huet, uitgegeven door de
Haarlemse uitgever A.C. Kruseman, met
wie hij kort na zijn komst in Haarlem
vriendschap had gesloten. Huet is voor
hem een belangrijk adviseur wat de
uitgave van theologische en literaire
werken aangaat; ook verricht hij vaak
correctiewerk voor de uitgeverij.
Kruseman geeft tot 1864 veel werk van
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Huet uit, met name op theologisch gebied.
In 1864 ontstaat een verwijdering tussen
hen en komt aan hun samenwerking een
einde
1854, januari

Verschijning van Groen en ryp, door
Thrasybulus. Haarlem, A.C. Kruseman,
1854. In deze bundel verzamelt Huet de
verhalen die hij gepubliceerd heeft in de
Leidse Studenten-almanak voor 1848,
1849 en 1850. Deze verhalen worden
vermeerderd met werk uit de jaren
1850-1853.

1854, 28 april

De familie Busken Huet verhuist van
Amersfoort naar Zutfen, waar Huets broer
Pierre (1829-1886) in een inrichting voor
zwakzinnigen is opgenomen. Niet alle
kinderen verhuizen mee: Huets getrouwde
zuster

26
Daniel Tuéodore Huet, oom van Huet en Waals predikant. Litho
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27
De Waalse kerk in Haarlem, waar Huet van 1851-1862 heeft gepreekt.

28
Het huis (met de luifel) aan het Spaarne, waar Huet op kamers woont van 1851-1859. 19de eeuwse
foto.
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29
Jubileum-affiche 1853-1885 van de Haarlemse ‘Debating Society’, met de afbeeldingen van de vier
oprichters: W.B. Bergsma, J.T. Buys, Huet en S.A. Naber. Prent door E.H. Krelage.

30
A.C. Kruseman, vriend en uitgever van Huet tot 1864.
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31
Huet als jong predikant. Gravure door P.J. Arentzen.

32
Belydenisvryheid, een strafgeding in Pruissen (1853), Huets eerste afzonderlijke publicatie.
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33
Groen en ryp (1854).

34
Pierre Busken Huet.
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35
Jeanne Esther Putman Cramer-Busken Huet.

De kring mijner zusters en broeders, pas verbroken door den dood toen de oudste
vijfentwintig jaren telde en mijne ouders hunnen zilveren bruiloft gevierd hadden,
is gedurende de eerste twintig jaren van mijn leven de éénige kring geweest waarin
ik mij bewogen heb. Wij waren zoo talrijk! Wij hielden zooveel van elkander! Wij
hadden niemand noodig!
Brieven, 11, 363-364.
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36
Jules van Deventer.

37
Anne Marie van Deventer-Busken Huet.

38
De kinderen Van Deventer.
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39
Brief aan Jules van Deventer, 14 juli 1854.
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40
Een verhaal van Huet onder het pseudoniem Thrasybulus, hij een plaat naar een schilderij van J.
Israëls. In Aurora, 1858.

41
Gravure door W. Steelink naar een schilderij van J. Israëls.
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42
J.J. van Oosterzee.

43
Allard Pierson.

Jacqueline Penning Nieuwland-Busken
Huet woont nu in Brouwershaven, terwijl
zijn broers Charles (1828-1879) en Jean
Josué (1836-1874) werk vinden op
respectievelijk een kantoor in Amsterdam
en als zeeman.
13 juli

Huwelijk van zijn zuster Anne Marie
(1833-1910) met J.C. van Deventer
(1824-1892). Huet is opgetogen over dit
huwelijk tussen zijn zuster en zijn oude
studie-vriend Jules, zoals blijkt uit de
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brief die hij hem een dag na het huwelijk
stuurt.
Onder het pseudoniem ‘Thrasybulus’
schrijft Huet vanaf dit jaar tot 1860
regelmatig verhalen in tijdschriften en
letterkundige almanakken.
1855, december

Verschijning van Jacques Saurin en
Théodore Huet, proeve van
kerkgeschiedkundige kritiek. Haarlem,
A.C. Kruseman, 1855. In dit boekje
verdedigt Huet zijn overgrootvader, de
Waalse predikant Théodore François Huet
(1698-1733), tegen het ongunstige beeld
dat J.J. van Oosterzee (1817-1882) van
hem had gegeven in een verhandeling
over Jacques Saurin (1677-1730):
Jacques Saurin, eens bladzijde uit de
geschiedenis der kanselwelsprekendheid,
beschreven door J.J. van Oosterzee.
Rotterdam, 1855. Dit is de eerste keer dat
Huet de pen opneemt tegen de om zijn
welsprekendheid toen zeer gevierde
predikant Van Oosterzee; een predikant
die bij het kerkpubliek zo geliefd was,
dat als hij optrad in een namiddagbeurt,
zijn collega die 's morgens dienst had,
kon rekenen op een groot gehoor: de
mensen bleven eenvoudig in de kerk
zitten om zeker te zijn van een plaats in
de dienst die Van Oosterzee in de middag
leidde. Op Huet maakte dat alles weinig
indruk. Hij zou ook na 1855 Van
Oosterzee zijn kritiek niet onthouden.

1856, januari

In de Nederlandsche Spectator publiceert
Huet onder het pseudoniem ‘Lodewijk
van Montalte’ de eerste van zijn Brieven
van een kleinstedeling.

1 april

Van april 1856 tot en maart 1857
verschijnt onder redactie van Huet het
Franstalige, theologische tijdschrift La
seule chose néçessaire, receuil mensuel
d'édification chrétienne. Zijn eerste
recensie wordt gepubliceerd in het nieuwe
tijdschrift de Wetenschappelijke Bladen,
waaraan een Bijblad voor
boekbesprekingen wordt toegevoegd. Zijn
kritiek betreft A. Pierson, Bespiegeling,
gezag en ervaring, een wijsgeerige,
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geschiedkundige proeve. Utrecht, 1855.
Met Allard Pierson (1831-1896) zal hij
een leven lang een kritische vriendschap
onderhouden.
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44
Anne van der Tholl.

45
‘Psyche’, een verhaal door Anne in Nederland van mei 1852.

Anne: [...] hij is als Haarlemsch predikant veel minder de herder zijner gemeente,
dan de pleitbezorger eener theologische zienswijze geweest.
Hasselaar, 1800, 411
Anne: Niemand heeft aan een grooter aantal protestanten in ons land hun bijbel
ontnomen, dan hij.
Hasselaar, 1880, 411.

Conrad Busken Huet

46
Brieven over den Bijbel 1857-1858).

Van Hamel: Groot was de ontsteltenis die door de Brieven over den Bijbel in alle
kringen van heele en halve geloovigen teweeg gebracht werd. Ik was destijds nog
een schooljongen en woonde te ver van het centrum der beweging om den weerslag
der ergernis sterk te kunnen gevoelen. Maar nog zie ik den schrik op het gelaat van
sommige gemeenteleden mijns vaders, die kennis hadden durven nemen van dezen
wilden aanval op Bijbel en christendom, nog hoor ik het fluisteren der stemmen,
wanneer dit onderwerp werd aangeroerd, nog zie ik de geheimzinnige wijze waarop
men elkaar de laatst verschenen aflevering van het werk vertoonde. Busken Huet
was destijds tegelijk de Strauss en de Voltaire van Nederland.
Van Hamel, 1886, 17-18.
Hiernevens, Annalief mijn portret. Boozer gezigt heb ik van mijn leven niet gezien.
Ik twijfel waarlijk of gij den moed zult hebben zulk een kwaadaardige tronie, in
overeenstemming met een paar zoo strijdhaftig gebalde vuisten, dag aan dag onder
de oogen te hebben.
Brieven, 1, 45.
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47
Huet, foto uit 1857.
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48
Een fictieve brief van Huet, gepubliceerd in de Nederlandsche Spectator van mei 1858.

49
Uit Fanny Fern (1858).

Conrad Busken Huet

50
Johannes van Vloten.

1856, 27 juni

Huet schrijft een brief aan de
achttienjarige Anton van der Tholl
(1837-1858), een leerling van hem, die
vergezeld van zijn zuster Anne, in
Noord-Brabant verblijft om zich te laten
behandelen aan een oogziekte. Omdat
Anton vanwege deze ziekte niet in staat
is zelf brieven te lezen, richt Huet in zijn
brief het verzoek aan Anne om hem voor
te lezen. Tussen Anne en hem ontstaat al
gauw cen hechte relatie, die in 1859 zaf
leiden tot een huwelijk. Anne Dorothée
van der Tholl (1827-1898) is
onderwijzeres op de ‘kostschool voor
jonge juffrouwen’ in Haarlem. Zij schrijft
onder haar eigen naam en onder het
pseudoniem ‘Ina’ verhalen in tijdschriften
en literaire almanakken.

1 oktober

In het Bijblad van de Wetenschappelijke
Bladen van oktober verschijnt zijn tweede
recensie en zijn eerste literaire kritiek:
over Nicolaas Beets, Verpoozingen op
letterkundig gebied. Haarlem, 1856. Hij
stuurt op 17 oktober een overdrukje van
deze kritiek aan Johannes van Vloten
(1818-1883), op wiens oordeel in literaire
zaken hij in deze jaren hoge prijs stelt.

1857, 21 mei

Verschijning van de eerste aflevering van
Brieven over den Bijbel. In april 1858
verschijnt de twaalfde en laatste
aflevering en is het werk compleet. In de
Brieven over den Bijbel populariseert
Huet de moderne, wetenschappelijke
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opvattingen over het waarheidsgehalte
van de bijbel; opvattingen die tot dan toe
binnen de muren van de universiteit
besloten waren gebleven. Het werk
veroorzaakt grote opschudding en heeft
veel mensen eerst doen twijfelen aan het
geloof en vervolgens de weg naar de
buitenkerkelijkheid gewezen.
1 november

Eerste recensie van Huet in De Gids over
L.S.P. Meijboom, Twaalf bijzonderheden
uit Jezus kinderlijken leeftijd. Amsterdam,
1855.

30 november

Hij begint in de Nederlandsche Spectator
een nieuwe reeks brieven, nu onder de
titel ‘Wereldwijsheid’. Op 9 mei 1858
verschijnt de derde en laatste brief uit
deze serie.

1858, augustus

Verschijning van Uit Fanny Fern.
Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1858; een
door Huet gemaakte en vertaalde
bloemlezing uit de Fern-leaves van Fanny
Fern [ps. van Sarah Willis, 1811-1872].
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51
Overdrukjes (1858)

52
De Amsterdamse makelaar H.J. Burdet.

Conrad Busken Huet

53
E.J. Potgieter. Portret geschilderd door H.A. van Tricht.

Het eerst heb ik hem gezien in een klein heerengezelschap, ten huize van zijn vriend,
den makelaar B., even oud als hij, en óók ongehuwd. In den Gids van 1859 had
Potgieter eene aanmoedigende recensie mijner eerste novellen geschreven; en daar
ik in dien tijd dikwijls predikbeurten te Amsterdam vervulde en dan meestal bij den
heer B. logeerde, maakte ik voor mijn gastheer er geen geheim van dat hij zijne
beleefdheid de kroon kon opzetten door mij in de gelegenheid te stellen Potgieter te
ontmoeten
LFK, XIII, 2
Doch ook deze zittende Zaligmaker op de titelplaat van Dr. Zaalbergs werk, met
die sentimenteele uitdrukking in het naar de linkerzijde overhellend gelaat, en met
die vracht krulletters boven het hoofd, is eene alleszins onwaardige voorstelling van
den biddende Jezus.
De Gids, 1859 1, 385

54
De biddende Jezus van J.C. Zaalberg (1858).

Potgieter: wie is er, die loochenen durft, dat wij in het hervormde Holland aan
schrijvers van dezen stempel de hoogste behoefte hebben?
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De Gids, 1859, 1, 304
Maar een prijs uit de loterij noem ik het voor een man wanneer hij daarenboven, na
reeds een zeker aantal jaren in de maatschappij werkzaam te zijn geweest, iemand
leert kennen, ouder dan hijzelf, rijper van ervaring, maar jong van hart, wiens omgang
voor hem met eene tweede opleiding gelijkstaat; eene nieuwe soort van hooger
onderwijs, het vroegere aanvullend, uitbreidend, bezielend. Potgieter is dit voor mij
geweest.
LFK, XIII, 6
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55
Aankondiging van het huwelijk in de Opregte Haarlemsche Courant.

56
Het huis in de Zijlstraat 63 in Haarlem, waar hij na zijn huwelijk met Anne gaat wonen. Foto door
Hein de Bouter, 1986.

Huet aan Anne: Laatst zei mijn tante: ‘gij hebt hier in Haarlem geen enkelen vriend.’
Dat is ook zoo. Zelfs heb ik geen enkele vriendin, buiten u. Doch dat deert mij niet,
zoo ik u maar heb, u en de drukpers. Schrijven en met u leven, en voor de rest preeken
zoo goed en zoo kwaad als het mag, daar kan ik het best mee stellen.
Brieven, 1, 90

57
Willem Bilderdijk

Bijna grenzeloos ijdel, hartstogtelijk zonder teederheid, scherp maar grof, log en
labarieus van humor, een onvermoeibaar versifex, een bezinger van het onbezingbare,
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onkiesch, smakeloos, duister, onnaauwkeurig, breedsprakig, is het niet mogelijk dat
Bilderdijk de dichter zij af morde naar het hart eener natie als de onze.
LFK, XXV, 4

58
Alexandre Rodolphe Vinet.

[...] aan Vinet komt de eer toe [...] de apostel te zijn eener kritiek zooals vóór hem
door niemand in Europa geoefend was, en zooals in Frankrijk inzonderheid niemand
tot dien tijd den moed had gehad te oefenen. Wij voor ons althans, zulke bladzijden
lezende, zetten van lieverlede alle kerkelijke vooroordeelen ter zijde, laten des
schrijvers dogmatiek voor zijne rekening, en kennen slechts één ding dat in onze
vereering zijne scherpzinnigheid overtreft: den adem uit hooger sfeer, den christelijken
zielenadel, den reinen en verheven smaak, die ons uit zijne werken tegenstroomt.
LFK, XXV, 57-58
1858, november

Verschijning van Overdrukjes, schetsen
en verhalen. Haarlem, C. Zwaardemaker,
1858. In zijn tweede verhalenbundel
verzamelt Huet de verhalen die hij van
1854-1858 in verschillende tijdschriften
en jaarboekjes heeft gepubliceerd.

1859, maart

Recensie van E.J. Potgieter (1808-1875)
van Overdrukjes in De Gids. Kort na deze
aankondiging, die voor Huet veel lof
bevat, ontmoet hij Potgieter ten huize van
de Amsterdamse makelaar H.J. Burdet.
Uit deze ontmoeting ontstaat een
vriendschap die pas met de dood van
Potgieter in 1875 een einde zal nemen.

maart-mei

In drie afleveringen, die samen 176
bladzijden tellen, publiceert Huet in De
Gids een kritiek over de Nederlandse
stichtelijke lectuur, toegespitst op het
werk van J.C. Zaalberg (1828-1885), N.
Beets (1814-1903) en C. Pruys van der
Hoeven (1792-1871). Met name Zaalberg,
die onder de titel De biddende Jezus een
bundel godsdienst-opwekkende literatuur
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had uitgegeven, moet het ontgelden. Huet
heeft niet alleen forse kritiek op de
inhoud, maar ook op het uiterlijk van het
door Zaalberg geschreven werk.
4 juli

Verloving met Anne van der Tholl.

13 oktober

Huwelijk met Anne. Na het huwelijk
betrekken ze een bovenwoning in de
Zijlstraat (Wijk 5-487, thans nr. 63).

1860, 14 januari

Eerste aflevering in De Nederlandsche
Spectator van Huets geruchtmakende
kritiek over Willem Bilderdijk
(1756-1831). De negende en laatste
aflevering verschijnt op 23 juni. In deze
kritiek verlaat Huet voor het eerst de
boekbespreking in engere zin en geeft
daarvoor in de plaats het portret van een
schrijver, waarbij hij uitgaat van de
gedachte, die volgens hem kenmerkend
is voor de moderne literaire kritiek, dat
het werk en het leven van een schrijver
als een geheel beschouwd moeten
worden. Deze denkbeelden over de
literaire kritiek ontleent hij aan de Franse
criticus Ch. A. Sainte-Beuve
(1804-1869), die de
psychologisch-biografische kritiek tot een
hoog niveau had weten te verheffen. Vóór
Sainte-Beuve was A.R. Vinet
(1797-1847) zijn grote voorbeeld in de
literaire kritiek.
De kritiek op Bilderdijk viel bijzonder
negatief uit; iets wat voor een groot
gedeelte verklaard moet worden uit de
ergernis die Da Costa's biografie De
mensch en de dichter Willem Bilderdijk,
Haarlem, 1859, bij Huet gewekt had. In
deze jaren stonden Huet en Isaac da Costa
(1789-1860) bijzonder vijandig tegenover
elkaar.
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31 mei

Geboorte van Gédéon Busken Huet
(1860-1921); hij werd Gideon genoemd.

1 juli

H.P.G. Quack (1034-1917) wordt
adjunct-commies aan de Provinciale
Griffie te Haarlem en verhuist van
Amsterdam naar Haarlem, waar hij de
kamers aan het Spaarne betrekt die Huet
voor hem had bewoond. Die toevallige
omstandigheid schept een band, en Quack
wordt een trouw bezoeker van het gezin
Huet, met wie hij graag en veel over
literatuur praat.
Samen met Quack werkt Huet mee aan
het van 1860-1861 door A.C. Kruseman
uitgegeven Zondagsblad, een weekblad
waaraan een keur van Nederlandse
schrijvers meewerkt als Allard Pierson,
P.A. de Génestet (1829-1861), P.A.S. van
Limburg Brouwer (1829-1873) en J.A.
Alberdingk Thijm (1820-1889).

9 november

In Amsterdam houdt Huet de eerste van
zijn voorlezingen over de Nederlandse
letterkunde in het tijdvak van de Bataafse
Republiek. Hij zal in totaal negen
voorlezingen over dit onderwerp houden;
de laatste op 8 maart 1861. Behalve in
Amsterdam treedt hij met deze lezingen
ook op in Haarlem en Utrecht. Bij het
publiek oogst Huet met deze lezingen
veel succes, maar in het Zondagsblad
geeft Alberdingk Thijm van elke lezing
een uitvoerige kritische bespreking.
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Charles-Augustin Sainte-Beuve.

Den geest van Sainte-Beuve meen ik in genoegzame mate in mij opgenomen te hebben
om hem te kunnen waarderen; en toch zou ik den eersten tijd niet gaarne iets over
hem schrijven, omdat mijne eigen idealen zoo zeer op de zijne gelijken, dat ik door
ze te schilderen, mijzelven belagchelijk maken, en schijnen zou, eene zelfverdediging
op touw te zetten.
Briefwisseling Potgieter Huet, 11, 215
Naber: Al spoedig [= vanaf 1854] weken de Causeries du Lundi niet meer van zijne
schrijftafel.
Naber, 1894. 14

60
De gebundelde kritieken van Sainte-Beuve, die eerder verschenen in Franse dagbladen, wekelijks,
op maandag; vandaar de naam: Causeries da Lundi (1850-1862).
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Huet. Foto uit 1862.

62
Gideon Busken Huet als kind.

63
Isaac da Costa.
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64
Het begin van de grote kritiek over W. Bilderdijk in De Nederlandsche Spectator van 14 januari tot
en met 23 juni 1860.
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Quack: Het was een zeldzaam genot Huet daar te hooren spreken. In de concertzaal
te Haarlem verdrong men zich om naar hem te luisteren. Hij bleek in zijn Hollandse
voordracht in het begin iets van Beels te willen navolgen. Ja, er liep zelfs - invloed
van de jonge vrouw, - soms een gevoelige toon door alles heen.
Quack, 1886, 402

65
H.P.G. Quack.

66
J.A. Alberdingk Thijm.

Thijm: Ik had nooit het voorrecht gehad den Heer Busken Huet te hooren spreken.
Hij heeft, in de oratorische tegenstelling van hooge en liepe tonen, iets san de manier
van Beets. 't Is jammer dal zijne over et geheel gevoelige voordracht ontcierd wordt
door eene totale miskenning der ware uitspraak van de zoogenaamde zachte-lange
e, die geregeld tot de ae van ‘waereld’ bij den spreker overgaat - niet slechts voor
de r, maar voor al de medeklinkers.
J.A. Alberdingk Thijm, Voorlezingen van den Heer C. Busken Huet, 1, In:
Zondagsblad, dec. 860, 47-48
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De intekenlijst van de lezingen, die Huet in de winter van 1860-61 hield.

68
Zondagsblad.
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1861, 2 juli

In Rozendaal, bij Arnhem, overlijdt zijn
vriend P.A. de Génestet. Huet woont de
begrafenis bij, waar hij een liefdevolle
toespraak uitspreekt, die in De
Nederlandsche Spectator van 13 juli
wordt gepubliceerd. In 1862 houdt hij
voor de tweede keer een toespraak als op
het graf van De Génestet door zijn
vrienden een monument ter herinnering
wordt opgericht.

december

Verschijning van Kanselredenen.
Haarlem, A.C. Kruseman, 1861: een
verzameling preken.

1862, januari

Hij publiceert zijn eerste openbare brief
Aan Mevrouw Bosboom-Toussaint.
Haarlem, J.J. Weeveringh, 1862.
Mevrouw A.L.G. Bosboom-Toussaint
(1812-1886) had in Magdalena,
evangelisch jaarboekje, uitgegeven ten
voordeele van het Asyl Steenbeek voor
het jaar 1862, een verhaal geschreven,
‘De terugkeer van Golgotha’, aan het slot
waarvan zij een uitval deed naar de
aanhangers van de moderne theologie
onder de predikanten. Huet reageerde
hierop met een open brief aan haar,
waarin hij haar bestraffend toesprak en
haar gebrek aan kennis in theologische
zaken verweet. Dat leidde weer tot een
reactie van Bosboom-Toussaint, die haar
bijdrage aan Magdalena liet overdrukken,
voorafgegaan door een ‘woord aan Cd.
Busken Huet’. Ook de redacteur van
Magdalena, de predikant M. Cohen
Stuart, mengde zich in deze polemiek met
de brochure Een woord aan Cd. Busken
Huet. Rotterdam, 1862, waarin hij het
opnam voor Bosboom-Toussaint. Bijval
kreeg Bosboom-Toussaint ook van de
Groningse hoogleraar in de theologie P.
Hofstede de Groot, en van mr. W. van
der Jagt, die eveneens hun mening over
deze zaak in brochures uiteenzetten.
Johannes van Vloten koos partij voor
Huet en dichtte een spotlied: Aan de
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gevallen meisjes van St-k; kristelijke
rijmen van jammer en bemoediging,
namens een verbijsterde, maar
terechtgebrachte romancière. Deventer,
1862 Met de ‘gevallen meisjes van St-k’
in de titel doelt Van Vloten op de
inwoonsters van het Asyl Steenbeek, ten
voordele waarvan het jaarboekje
Magdalena werd uitgegeven. Het Asyl
Steenbeek was een tehuis voor tot inkeer
gekomen prostituées, die daar een
heropvoeding kregen.
Zo'n affaire is illustratief voor de manier
waarop Huet in de publiciteit kon komen.
Hij merkt iets op dat hem niet bevalt, hij
schrijft daar een stukje tegen en
vervolgens gaat iedereen zich ermee
bemoeien. Het enige positieve dat hij aan
deze affaire overhoudt, is zijn
kennismaking met Bosboom-Toussaint,
met wie hij tot hun beider overlijden in
1886 goed bevriend zal blijven.

69
P.A. de Génestet.
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70
Het monument op het graf van de Génestet op de begraafplaats in Rosendaal.

71
A.L.G. Bosboom-Toussaint. Foto uit 1862.
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Het manuscript van de rede, die Huet heeft uitgesproken bij het graf van zijn vriend, de dichter P.A.
de Génestet.
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73
Het verhaal van A.L.G. Bosboom-Toussaint, ‘De terugkeer van Golgotha’, in Magdalena voor 1862.

74
Aan Mevrouw Bosboom-Toussaint (1862).

75
De afzonderlijk uitgegeven overdruk van het varhaal van Bosboom-Toussaint, met een antwoord aan
Busken Huet.
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Met deze brochure mengt M. Cohen Stuart zich in de strijd tussen Bosboom-Toussaint en Huet.

77
Mr. W. van der Jagt kiest partij voor Bosboom-Toussaint.

78
Open brief ann Mevrouw Bosboom-Toussaint, door een lid van de Christelijke gemeente (1862).
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De Groningse theoloog P. Hofstede de Groot neemt het op voor Bosboom-Toussaint.

80
Johannes van Vloten steunt zijn vriend Busken Huet.
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1862, 13 januari

Hij dient zijn ontslag in als predikant van
de Waalse gemeente te Haarlem. Het
ontslag wordt onmiddellijk geaccepteerd,
maar dezelfde dag nog krijgt hij bezoek
van een lid van de kerkeraad, mr.
Johannes Enschedé (1785-1866), die hem
aanbiedt medewerker te worden aan de
Opregte Haarlemsche Courant. Huet gaat
daarop in en brengt tot zijn vertrek naar
Nederlands-Indië in 1868 een groot deel
van de dag door in het kantoor van de
Opregte Haarlemsche Courant, de eerste
jaren aan een bureau tegenover zijn chef
Joh. Enschedé. Na zijn ontslag als
predikant treedt hij voor enkele trouwe
volgelingen nog twee jaar op als
voorganger van een vrije gemeente.
Buiten kerkelijk verband zet hij in de
Haarlemse concertzaal de prediking voort
in de zogenaamde ‘Toespraken’.

1 februari

In De Gids verschijnt zijn eerste literaire
kritiek: ‘Drostelijke teederheid’, een
verhandeling over het leven en werk van
P.C. Hooft.

1 december

In De Gids verschijnt voor de eerste keer
de rubriek ‘Kronijk en Kritiek’, onder
welke titel Huet ruim twee jaar lang zijn
kritieken zal publiceren.

eind december

Hij reist af naar Tübingen om zich door
Prof. V. von Bruns (1812-1883) te laten
opereren aan een poliepje in zijn keel, dat
hem hindert bij het spreken. De operatie
slaagt volkomen.

Ware Potgieter nog tien of twaalf jaren blijven leven, had hij de vijfenzeventig gehaald
of daarboven, dan stel ik met welgevallen mij voor dat hij juist zulk een innemend
en levenslustig grijsaard zou zijn geworden als die oude heer, dien ik vijf jaren
achtereen 's morgens en 's avonds aan zijn lessenaar tegenover de mijne heb zien
zitten, en wien ik van het begin af, zij het ook vermengd met gevoelens die het verschil
van leeftijd van zelf medebragt (het was of ik tegenover mijn grootvader zat), eene
bijzondere vriendschap heb toegedragen.
LFK, XIII, 28
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81
Johannes Enschedé.

82
Huet. Foto uit 1862.

83
In deze gebouwen was de firma Enschedé en Zonen gehuisvest. In het rechtergebouw was de redactie
van de Opregte Haarlemsche Courant gevestigd. Foto uit 1918.

[Over journalistiek] Er zijn vooreerst, onze journalisten weten daarvan mede te
spreken, litterarische vormen die geen andere bestemming hebben dan aanstonds
na hunne geboorte ten grave te dalen. [...] Om dagbladschrijver te worden zal iemand
die het schoone liefheeft en de grondigheid eert, de pijnlijkste offers moeten vergen
van zijn roemzucht. Hem is de verpligting opgelegd voor eene onsterfelijkheid van
hoogstens vierentwintig uren al zijne beste krachten in te spannen.
LFK, I, 111
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De Opregte Haarlemsche Courant
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85
Onze bede (1862), de eerste van de ‘Toespraken’ in de Haarlemse concertzaal

86
Hotel Füncler, waar vroeger de Haarlemse concertzaal was. Litho.

De Hervormde kerk als kalvinistisch-protestantsche instelling heb ik nooit van harte
liefgehad. Van hare kenmerkende leerstukken kan ik mij niet herinneren er ooit één
enkele onvervalscht gepredikt te hebben; doch wel herinner ik mij in een godsdienstig
weekblad te hebben gezegd, dat in de XXXVII Artikelen der gereformeerde belijdenis
geene vijf woorden aangetroffen werden, die ik beschouwen kon als de uitdrukking
van mijn persoonlijk geloof.
Ongevraagd advies, 1866, 34-35
Van Hamel: Eenmaal in het voorjaar van 1862, heb ik Busken Huet in de
concertzaal te Haarlem hooren preeken. Het was eene godsdienstoefening in den
vollen zin van het woord: gebed, orgel, psalmgezang, niets ontbrak [...]; de prediker
zelf begon den dienst altijd met het voorlezen van een keurig vertaald fragment uit
den Bijbel. Nog levendig is mij de diep-ernstige indruk bijgebleven dien ik van Huet's
optreden in de nette concertzaal ontving. Er was in zijn voordracht iets eentonigs,
iets galmends, dat bevreemden kon in den mond van een spreker uit de fransche
school, doch dat het welluidende nederlandsch slechts te voller en te plechtiger deed

Conrad Busken Huet

klinken. Zijn stijl was te fijn afgewerkt, te vloeiend om oratorisch te kunnen heeten;
Huet toonde zich ook hier bovenal schrijver. Hij improviseerde niet gaarne. Zijne
uitstekende memorie deed hem zonder veel inspanning de rede teruggeven die hij
den vorigen dag, buitengewoon vlug, in een net handschrift vol afkortingen, in zuivere
taal op het papier had geworpen.
Van Hamel, 1886, 23-34

87
Begin van het artikel over P.C. Hooft in De Gids van 1862.

88
De brochure van de Duitse arts Victor von Bruns, waarin hij de keeloperatie van Huet in Tübingen
beschrijft.

Hoofts poëzie, om alleen van de zijne te spreken, is in haar geheel en zonder nadere
toelichting eene thans ongenietbare lektuur: vol merg en pit, vol schoonheden van
het eerste water, een waardig voorwerp van ernstige studie ja, doch voor den
hedendaagschen lezer geen bron van onmiddellijk genot.
LFK, I, 28

89
Tübingen. Litho uit 1860.
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Redacteur van De Gids
1863, 1 januari

Samen met zijn vrienden J.T. Buys en
H.P.G. Quack wordt hij opgenomen in
de redactie van De Gids. Voor De Gids
is het reden om een nieuw leven te
beginnen, zoals blijkt uit de aankondiging
op de titelpagina dat hier een nieuwe serie
begint.

25 januari

Overlijden van zijn moeder in Zutfen.
Zijn zuster Charlotte Elisabeth
(1838-1926), die als laatste van de
kinderen bij haar moeder was gebleven,
verhuist naar Amsterdam om haar intrek
te nemen bij haar broer Charles, waar zij
de huishouding waarneemt en in haar
vrije tijd boeken vertaalt.

11 mei

Het gezin Busken Huet verhuist naar
Bloemendaal, naar het huisje Bellevue
aan de Kleverlaan (thans nr. 6).

september

Hij herdrukt de verhalen uit Overdrukjes
(1858), aangevuld met twee latere
novellen en zeven verhalen van Anne in:
Cd. en Anne Busken Huet, Schetsen en
verhalen, eerste volledige uitgaaf.
Arnhem, D.A. Thieme, 1863. 2dln.

30 december

Het gezin Busken Huet verhuist weer naar
Haarlem. Ze gaan nu wonen in de
Kruisweg (Wijk 6-395; thans nr. 38) om
dit adres 's zomers te verwisselen voor
Bellevue.

1864, 28 januari

Potgieter maakt Huet attent op H. Taine's
Histoire de la littérature anglaise
(1863-1864), een werk dat hij in de zomer
van dit jaar zal lezen en waarvan de
invloed duidelijk zichtbaar is in zijn
kritiek over H.J. Schimmel (1823-1906)
in De Gids van november.

30 april

Verschijning van Aan J.H. Gunning.
Haarlem, A.C. Kruseman, 1864.

16 juli

Huwelijk van zijn broer Jan met Louise
Penning Nieuwland (1836-1905).
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23 september

Eerste brief aan Multatuli [ps. van E.
Douwes Dekker (1820-1887)], met wie
hij tot 1868 een regelmatige
briefwisseling zal onderhouden.

December 1862-januari 1865

Huet onderwerpt in zijn maandelijkse
rubriek ‘Kronijk en Kritiek’ in De Gids
bijna al de gevestigde literatoren uit zijn
tijd aan zijn kritiek.

90
Anne en Gideon. Foto omstreeks 1862.

91
Het huisje Bellevue aan de Kleverlaan in Bloemendaal. Foto uit 1930.
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92
Charlotte Busken Huet. Foto uit 1862.

[Over Taine] Hoe hoog ik hem ook plaatse, Sainte Beuve blijft bij mij bovenaan
staan, en in diens talent bewonder ik eene nog grooter oorspronkelijkheid dan zelfs
die van Taine is.
Briefwisseling Potgieter Huet, 1, 120

93
H.A. Taine (1828-1893).

94
Schetsen en verhalen, dl. 1 (1863).
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95
Jan Busken Huet.

96
De rubriek ‘Kronijk en Kritiek’, die Huet van december 1862 tot en met januari 1865 maandelijks
verzorgt.
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Titelpagina van De Gids, waaruit blijkt dat met ingang van januari 1863 een nieuwe reeks begint.
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98
S.J. van den Bergh.

99
A.C.W. Staring.

[Over S.J. van den Bergh] Van den Bergh [maakt] den indruk van een uit de
nachtschuit gekomen Tollens, een opgegraven en weder overeind gezetten Helmers.
LFK, VII, 56
[Over Staring] Starings voorbeeld is bovendien het eenige niet waaruit blijkt dat
zeldzame vernuften, begaafd of bezocht met een hún alleen eigen draai van geest,
instede van door de ongunst des publieks van hun aanleg lot impopulariteit genezen
te worden, zich integendeel uit fierheid soms opzettelijk overgeven aan de rigting-zelve
die scheiding maakt tusschen de groote menigte en hen.
LFK, I, 152
[Over A. Boxman] Boxman had de noodlottige gewoonte, van het verhevene eene
karikatuur te maken; waarna hij den hemel dankte, in zijne eenvoudigheid niet als
deze zondares te zijn. [...] Altoos dezelfde fout! [...] Maak eerst het teedere gemeen
en doe daarna u te goed aan uwe eigen vulgariteit: aan dit haar recept herkent men
het zwak der burgerlijke poëzie.
LFK, I, 203.
[Over W.J. van Zeggelen en S.J. van den Bergh] In de hoofdzaak hebben wij hier,
zoo komt het mij voor, met twee poëtische stroomen te doen; een stroom vaderlandsche

Conrad Busken Huet

gevoelens, ontsprongen aan de borst van den heer Van den Bergh, en een stroom
vaderlandsche moraal, welks riviergod de heer Van Zeggelen is.
LFK, VII, 53

100
A. Boxman.

101
W.J. van Zeggelen.

102
Jacob van Lennep.
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103
C.E. van Koetsveld.

[Over J. van Lennep] Hij is een kind der 19de eeuw, dat met een
verloren-paradijsgevoel het aanzicht naar den bloeitijd der 18de gekeerd houdt.
LFK, II, 7
[Over C.E. van Koetsveld] Doch het is een feit, dat de Vader der nederlandsche
novelle, een eernaam waarop de heer Van Koetsveld mijns inziens volle aanspraak
heeft, voortdurend met zijne lezers huisbezoek doet. Er prediget immer und ewig.
Hij arbeidt in den tuin, gedekt met een driekant steekje, en zelfs in zijne binnenkamer
houdt hij bef en mantel aan.
LFK, II, 45
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[Over N. Beets] Met den besten wil der wereld kan men niet op hetzelfde oogenblik
den eerzamen wensch koesteren dorpspredikant en huisvader te worden, en blaken
van apregte byroniaansche driften.
LFK, II, 106
[Over C.G. Withuys] In dolle vaart rennen de strofen u voorbij, met den tong uit den
mond en de teugels over het hoofd.
LFK, VII, 15

104
Nicolaas Beets.

105
C.G. Withuys.
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Bernard ter Haar.

107
H.J. Schimmel.

[Over B. Ter Haar] Ter Haar is van nature een bedeesd en gemoedelijk man, tevens
een man van den ouden stempel. Niet dat hij met hartstogt een of ander stelsel uit
den voortijd aankleeft; maar het rustig bezit eener gematigde zienswijs schijnt hem
toe, de beste der gaven te zijn waarmede de Hemel in staat is den sterveling te
zegenen.
LFK, VII, 23
[Over H.J. Schimmel] Hij is geen romanschrijver met glacé-handschoenen aan, of
die de dames eau-de-cologne nadraagt. Hij onderstelt bij zijne lezers smaak voor
sterk gekruide spijzen. Ook van den omvang van hun eetlust heeft hij eene gunstige
meening. Kolossale gebeurtenissen zijn zijn lievelingsonderwerpen.
LFK, II, 168
[Over Cats] Al hetgeen er onhebbelijks wezen mag in onzen landaard is weleer
vleesch geworden in den persoon van Jacob Cats. Deze godvreezende moneymaker
is de inkarnatie geweest van den Nederlandsche daemon. Met zijne door en door
laaghartige moraal, zijne leuterlievende vroomheid en keutelachtige poëzie, heeft
hij onnoemelijk veel kwaad gesticht. Zijn populariteit is eene nationale ramp geweest.
LFK, I, 42-43
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Jacob Cats.

Conrad Busken Huet

28

1865, 1 januari

In De Gids van januari publiceert Huet
twee artikelen: het ene politiek, het
andere literair. In het eerste, ‘De Tweede
Kamer en de staatsbegrooting voor 1865’
onderwierp hij de liberale politiek aan
zijn kritische blik en had vooral op haar
voorman J.R. Thorbecke (1798-1872) het
een en ander aan te merken; in het
tweede, ‘Een avond aan het hof’, liet hij
koningin Sophie en haar hofdames de
literaire almanak Aurora voor 1865
afkeurend bespreken. Voor dit misbruiken
van de naam van de koningin ontving de
redactie van De Gids een officiële
berisping van het hof. Ook de woede van
het publiek keerde zich met name tegen
dit tweede artikel, terwijl de redactie over
het eerste nog meer ontstemd was. De
Gids immers was een liberaal blad, dat
de politiek van Thorbecke altijd gesteund
had en zou blijven steunen. Met
uitzondering van Potgieter, keerde de hele
redactie zich tegen Huet en dwong hem
tot uittreden. Potgieter ging met hem mee.

februari

Hij schrijft een open brief Aan Mevrouw
Bosboom-Toussaint. Haarlem, E.E. von
München, 1865, waarin hij zijn visie op
het conflict in de redactie van De Gids
uiteenzet.

7 mei

Hij gaat 14 dagen met Polgieter op reis,
om op 14 mei in Florence de onthulling
van het standbeeld van Dante
(1265-1321) bij te wonen, dat daar
opgericht werd ter gelegenheid van
Dantes zeshonderdste geboortedag. Deze
reis inspireert Potgieter tot zijn gedicht
Florence (1868), dat hij aan Huet zal
opdragen.
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109
Het begin van het artikel ‘De Tweede Kamer en de staatsbegrooting voor 1865’, in De Gids van
januari 1865.

110
Het begin van het artikel ‘Een Avond aan het Hof’ in De Gids van januari 1865.

Potgieter: Wat ik (voor mijzelven) zweer tenminste, de ne jamais plus toucher à la
Reine.
Briefwisseling Potgieter Huet, 1, 172

111
Koningin Sophie (1818-1877). Aquarel wellicht door N. Pieneman.
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Brief van L.N. graaf van Randwijck, grootmeester van 's Konings Huis, namens Koningin Sophie
aan De Gids.
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113
De letterkundige almanak Aurora voor het jaar 1865.

114
Aan mevrouw Bosboom-Toussaint (1865).

[Over Aurora 1865][...] dit uitschot uit den portefeuille van poëten onder talent en
zonder roeping [...]
Nalezing, 8
Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint: Het is slecht van me, heel slecht, maar ik lees
toch het eerst van alles die stukken van Huet. En dan verkneukel ik mij, al is dal nog
zoo ondeugend van me. En dan denk ik in mij zelve; ‘Als ik ook maar eens niet in
zijn knuisten val, dan blijft er niets over, dan drukt hij mij plat.’
Briefwisseling Potgieter Huet, 1, 145
Men kan niet recenseren zonder in zekeren zin te spreken op een toon van gezag;
doch ik voor mij ben van het subjectieve mijner oordeelvellingen mij zeer wel bewust
[...]
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Brieven, 1, 120
Leefde ik niet te midden van eene bijna volstrekte afzondering en maakte dat isolement
mij niet in zekeren zin onkwetsbaar, ik zou, hoe zuiver mijne bedoeling ook zij, den
moed om met recenseren voort te gaan mij somtijds voelen ontzinken. De mediokriteit
schijnt tevens in ons vaderland het monopolie van den eigenwaan te bezitten, en het
is verwonderlijk hoe spoedig onze dichters op hun teentjes getrapt zijn, indien men
hen niet aanstonds voor even zoo vele genieën proklameert.
Brieven, 1, 123

115
Dante.

Het eerste blijk van zijn opgewekte stemming, steeds kenbaar aan de zucht om anderen
aangenaam te zijn, was dat ik op een schoonen voorjaarsdag van 1865, weinige
maanden na het nederleggen zijner redaktie, hem onverwachts voor mijne
Bloemendaalsche woning uit een rijtuig zag stappen, en hij mij kwam voorstellen,
zamen het Dante-feest te Florence te gaan bijwonen.
LFK, XIII, 15

116
Huet. Schilderij door J. Israëls, 1863.
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In dienst van de Opregte Haarlemsche Courant
1865, 15 november

Het gezin Busken Huet verhuist naar het
huis Sorghvliet aan de Bloemendaalseweg
tegenover de Beeklaan (thans Busken
Huet-laan).
Huet was na het conflict met De Gids min
of meer in een isolement terechtgekomen.
In de periode 1865-1869 schreef hij
slechts een handvol kritieken; zijn
vroegere vrienden en mederedacteuren
van De Gids zag hij niet meer en eigenlijk
waren alleen Potgieter en
Bosboom-Toussaint hem trouw gebleven.
Regelmatig kwamen de Huets en
Potgieter en zijn zuster Sophie, met wie
hij samenwoonde, bij elkaar op bezoek,
terwijl de verstandhouding met
Bosboom-Toussaint en haar echtgenoot,
de schilder Johannes Bosboom
(1817-1891), niet minder hartelijk was.
De laatste maakte twee aquarellen, die de
Huets een leven lang met zich hebben
meegenomen: één van de Kleverlaan, de
ander van hun New-Foundlander
Veldheer.

17 december

Hij tekent een contract dat hem voor tien
jaar verbindt aan de Opregte
Haarlemsche Courant, voor een salaris
van ƒ5000.- per jaar, te beginnen 1
januari 1866, en dat inhoudt dat hij
praktisch dag en nacht op kantoor
aanwezig moet zijn.

1866, 1 januari

In het tijdschrift Nederland verschijnt zijn
essay over H.K. Poot (1689-1733), het
eerste letterkundige opstel na de breuk
met De Gids een jaar geleden.

maart

Verschijning van Ada van Holland, eene
historisch-litterarische studie. Leiden,
A.W. Sijthoff, 1866.

april

Verschijning van Ongevraagd advies, in
de zaak van Pierson tegen Réville c.s..
Haarlem, Van Asperen van der Velde,
1866. Na Huet zelf was in 1865 ook zijn
vriend Allard Pierson uit de kerk gestapt
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en hij werd daarover aangevallen door A.
Réville (1826-1906) en andere
predikanten die behoorden tot de richting
van de moderne theologie. Huet
verdedigde Pierson tegen Réville en zijn
medestanders.
augustus

Verschijning van Ernst of kortswijl? Naar
aanleiding der ‘Lotgevallen van Klaasje
Zevenster’, door Mr. J. van Lennep.
Amsterdam, C.L. van Langenhuysen,
1866 (overdruk uit De Dietsche Warande,
1866, p. 469-491).

augustus

Hij vat het plan op om een roman te gaan
schrijven.

117
Het huis Sorghvliet aan de Bloemendaalseweg in Bloemendaal, waar de familie Busken Huet van
1865-1868 woonde. Foto omstreeks 1870.

118
E.J. Potgieter.
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Sophie Potgieter.

120
A.L.G. Bosboom-Toussaint.

121
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Johannes Bosboom.
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Aan Mevrouw Bosboom-Toussaint: De twee teekeningen van uwen echtgenoot, die
ons naar Indie vergezelden en uit Indie weder naar Europa kwamen, - hangen sedert
eenige dagen op nieuw in onze zitkamer, Veldheer aan de eene, het zonnetje op de
Kleverlaan aan de andere zijde van den schoorsteen, beiden ons om strijd verheugend
door de herinneringen die zij wekken. [St. Cloud, 6 mei 1877]
Brieven, 11, 16

122
De New-Foundlander Veldheer van de familie Busken Huet. Aquarel door J. Bosboom.

123
Het uitzicht op de Kleverlaan vanuit het huis van de familie Busken Huet. Aquarel door J. Bosboom.

124
Ada van Holland (1866).
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Ongevraagd advies (1866).

126
Allard Pierson.

127
A. Réville.
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Klaasje Zevenster, het hooge woord moet er uit, is beneden het middelmatige. In elk
ander land van Europa zou een roman als deze door het toongevend gedeelte des
publieks met eenparige stemmen afgewezen zijn; en voor geen zegen is de heer Van
Lennep, als schrijver van dit verhaal, de natuur grooter dank verschuldigd, dan voor
het beschermend predikaat van Nederlander.
LFK, XV, 49

128
Ernst of kortswijl? (1866).

129
H.J. Polak, De heer Cd. Busken Huet en Klaasje Zevenster (1866).

[Over Multatuli] Hij is in Nederland de virtuoos van het sarkasme.
LFK, II, 204
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Multatuli (1867).

131
De kop ‘Van den Rijn’, waaronder de bijdragen van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant
verschenen.

1867, 15 maart

Hij schrijft een kritiek over Multatuli in
Nederland, die ook afzonderlijk als
brochure wordt uitgegeven: Multatuli.
Amsterdam, C. van Helden, 1867. Met
Multatuli voert Huet deze jaren een
levendige en hartelijke correspondentie
en op zijn voorspraak is Multatuli als
Duits correspondent verbonden aan de
Opregte Haarlemsche Courant.

mei

Hij levert een vernietigende kritiek op het
gedicht De Schepping van J.J.L. ten Kate
(1819-1889) in de Levensbode; deze
kritiek wordt ook afzonderlijk uitgegeven:
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Ten Kate en zijne ‘Schepping’. Deventer.
Jac. van der Meer, 1867.
september

Hij schrijft een negatieve beschouwing
over Joost van den Vondel (1587-1679),
ter gelegenheid van de onthulling van het
standbeeld van Vondel in het ‘Rij- en
wandelpark’ (thans Vondelpark) in
Amsterdam, die bestemd is voor De Gids,
maar die hij op verzoek van Potgieter
terugtrekt. Pas een jaar later zal hij dit
opstel publiceren in de in 1868
verschenen verzamelbundel van zijn
literaire kritieken.

december

Hij accepteert het aanbod om redacteur
van de Java-Bode te worden.

132
J.J.L. ten Kate, De Schepping (1867).
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133
Multatuli en Huet. Prent van J. Braakensiek in weekblad De Amsterdammer.

[Over Ten Kate's ‘Schepping’] [...] aan de geleidelijkheid waarmede die gedachte
hier ontwikkeld wordt, den takt waarmede dit geschiedt, de soberheid der beeldspraak,
de zuiverheid der taal, het zachte (indien gij daarvoor vatbaar zijt of geweest zijt),
het zachte der aandoeningen waarmede men onder het lezen zich als overgoten
gevoelt, herkent gij onwillekeurig den meester, althans den ondermeester, in het vak.
LFK, VII, 26-27

134
Ten Kate en zijne ‘Schepping’ (1867).
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J.J.L. ten Kate.
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136
De onthulling van het standbeeld van Joost van den Vondel in 1867, met op voorgrond onder andere
J.A. Alberdingk Thijm en zijn drie jaar oude zoon Karel, de latere criticus Lodewijk van Deyssel.

138
Huet. Foto uit 1868.

139
Spotprent n.a.v. Huets vrije overtocht in Uilenspiegel van mei 1870. De zak met geld, die verwijst
naar het bedrag dat Huet voor zijn vrije overtocht naar Indië heeft ontvangen, wordt gedragen door
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drie figuren die van links naar rechts voorstellen: minister Hasselman, een vrouwenfiguur (Indië?
Lidewyde?) en Huet in zijn vroegere hoedanigheid als predikant.

Vondel heeft nooit geleefd, Vondel leeft althans op dit oogenblik niet, in het hart der
nederlandsche natie.
LFK, I, 35.

137
De opvoering van Joost van den Vondels Gysbreght van Aemstel. Prent van J. Braakensiek in weekblad
De Amsterdammer.
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Journalist in Indië
1868, 8 mei

Hij vertrekt met vrouw en kind naar
Nederlands-Indië. De reis wordt betaald
door de Nederlandse regering. In de
eerste maanden van 1868 is Huet met de
minister van koloniën J.J. Hasselman uit
het conservatieve kabinet
Heemskerk-Van Zuylen (1866-1868) in
het geheim overeengekomen, dat hij in
ruil voor een vrije overtocht naar Batavia
de regering in Nederlands-Indië van
advies zal dienen hoe men de liberale pers
aldaar het best in toom kan houden. Kort
na Huets vertrek valt het ministerie van
Heemskerk-Van Zuylen en wordt
opgevolgd door het liberale kabinet Van
Bosse Fock (1868-1870), waarna de
geheime overeenkomst niet lang meer
geheim blijft en er vooral in Indië veel
rumoer rondom Huet ontstaat. Deze
affaire betekent ook het einde van zijn
vriendschap met Multatuli.

8 mei-20 juni

Het gezin Busken Huet reist over land
naar Marseille. Daar schepen ze zich op
19 mei in en varen vervolgens naar
Alexandrië, waar ze de trein nemen die
hen via Cairo naar Suez brengt (het
Suez-kanaal zou pas in 1869 voltooid
worden) en vervolgen hun reis per boot
naar Batavia, waar ze in de nacht van 20
op 21 juni aankomen.

1 juli

Hij begint zijn werk als redacteur van de
Java-Bode. Na een moeizaam begin,
waarin veel lezers vanwege de
zaak-Hasselman hun abonnement
opzeggen, weet Huet van het tot dan toe
twee- à driemaal per week verschijnende
blad zo'n succes te maken dat het vanaf
december 1869 dagelijks uitkomt.
De Huets gaan wonen op Kramat.
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140
De minister van koloniën J.J. Hasselman.

141
Het koninklijk besluit waarbij Huet met zijn gezin een gratis overtocht naar Nederlands-Indië wordt
verleend.
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142
Spotprent n.a.v. Huets opvattingen inzake de koloniale politiek in De Nederlandsche Spectator van
23 januari 1869.

Een jaar of daaromtrent na onze komst in Indie briefde ik hem over hoe onze zoon,
op zekeren dag, ons vermaakt had door, dreumes die hij destijds was, eerst zijne
moeder rust noch duur te laten vóór zij hem het vrije gebruik van een stuk veterband
had toegestaan; toen in zijne speelkamer zich op te sluiten, waar hij een uit Nederland
medegebragt Neurenberger drukpersje aan een kleine Bloemendaalse schaafbank
vastbond (het bijbehoorend timmermansgereedschap was een geschenk van Potgieter
geweest); en ons ten slotte in vollen ernst met de mededeeling te komen verrassen:
‘dat de pers nu aan banden gelegd was’. Vrolijker brief heb ik in al mijne indische
jaren van Potgieter niet ontvangen, dan dien, waarin hij deze kinderlijke handeling
toejuichte.
LFK, XIII, 76

143
De rede van Batavia. Foto omstreeks 1870.
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144
De Java-Bode.

Van zijne opinien te moeten leven, denk ik dan, is eene straf, die de Goden ons
opleggen; maar opinien te hebben is een voorregt.
Briefwisseling Potgieter Huet, 1, 521
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Waar ooit de duivel kwam liet hij iets stinkends achter, De lucht verpestend met zijn
haat en hoovaardij. Hij, die zich zelf vergoodde als trouwe Priesterwachter van
Nederland - trok naar de Oost en liet ons.. Lidewij.
W. Enschede, A.C. Kruseman, dl 11, Amsterdam, 1902, 79.

145
Het prospectus, waarin D.A. Thieme Huets roman Lidewyde aankondigt.

146
Anne.
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147
Het handschrift van het slot van de voorrede van Lidewyde.

1868, juni

Verschijning van Litterarische Fantasien.
Arnhem, D.A. Thieme, 1868. 2 dln., een
bundeling van kritieken van Huet,
waarvan het merendeel eerst in De Gids
is verschenen. Verschijning van
Lidewyde. Arnhem, D.A. Thieme, 1868.
2 dln.; zijn eerste roman, die grote
opschudding teweeg brengt door het voor
Nederland ongekende realisme.

27 oktober

De aankondiging van het overlijden van
Huet in het Dagblad van Zuid-Holland
en 's Gravenhage.

148
Huet woonde in het tweede huis links, over de brug, dat op deze foto schuil gaat achter de bomen.
19de eeuwse foto.
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Brochure van J.L.N. Wiegman Bzn. (ps. van R. Koopmans van Boekeren) n.a.v. Lidewyde.

150
Brochure van Taco de Beer n.a.v. Lydewyde.
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151
Spotprent in De Nederlandsche Spectator van 7 maart 1869 n.a.v. de recensie van Simon Gorter in
De Gids van Lidewyde.

152
Het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage van 27 okt 1868 meldt het overlijden van Huet.

Eene te vurige liefde vaar de eer der nationale letteren is de eenige zedelijke fout
dezer opstellen; en aan wie de schuld, dat niet al onze letterkundigen in den gloed
van dien hartstogt bestaan kunnen.
LFK, I, 111
Met den Java-Bode gaat het bij voortduring naar wensch. [...] Ik kan nog niet
beoordeelen, in hoever de meer litterarische plooi, die ik in de laatste twee maanden
aan den J.B. heb trachten te geven, mij goed gedaan heeft; doch Van Dorp [= H.M.
van Dorp, de uitgever van de Java-Bode] is daarmede zeer ingenomen, en dat is een
voornaam punt.
Briefwisseling Potgieter Huet, 11, 73
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Litterarische fantasien, dl. 1 (1868).

154
A. de Lamartine.

De nieuwere litterarische kritiek onderscheidt zich van die der Letteroefeningen
weleer, voornamelijk hierdoor dat zij in elk auteur van eenige beteekenis een
belangwekkend menschelijk wezen ziet. Hare leer is, dat een schrijver juister
gewaardeerd wordt, naarmate men zijne werken meer als uitvloeisel van zijn aard,
en hemzelf nadrukkelijker als een kind beschouwt van den maatschappelijken toestand,
te midden waarvan hij geboren is en geleefd heeft, of voortgaat te leven.
LFK, I, 1
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155
Het begin van het opstel over A. de Lamartine in de Java-Bode van 15 mei 1869.

Conrad Busken Huet

39

157
Daniel Busken Huet.

156
De paardentram in Batavia, tekening van jhr. J.C. van Rappard in H.T.M. Perelaer, Het kamerlid Van
Berkenstein in Nederlandsch-Indië, Leiden, [1888].

Huet over het reizen met de Bataviase paardentram, ingevoerd in september 1869:
men zit er vaak geklemd tusschen een onwelriekende Chinees en een transpirerende
koelie, met niets als een vuil katoenen broekje aan het lijf; pittoresk om aan te zien
op een afstand, doch van nabij zeer weinig sympathetisch, vooral voor iemand in
wiens credo geene plaats is voor het geloof in den ‘armen Javaan’ [...].
Briefwisseling Potgieter Huet, 11, 137
1869, 15-19 mei

In de Java-Bode publiceert Huet zijn
eerste kritiek sinds twee jaar: een opstel
over de Franse dichter A. de Lamartine
(1790-1869). Het is het begin van een
nieuwe reeks kritieken, die Huet tot aan
zijn dood in 1886 zal publiceren in
Indische dagbladen en Nederlandse
tijdschriften. Na de publikatie in
periodieken worden ze gebundeld in de
reeksen Litterarische Fantasien.
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23 augustus

Overlijden van zijn broer Daniel, die
sinds 1852 notaris was in Soerabaja, waar
het hem in financieel opzicht goed ging
- ook Huet had in zijn Haarlemse jaren
enkele keren van zijn geld geprofiteerd
-, maar lichamelijk was hij een wrak, hij
was blind geworden, leed aan
ondragelijke hoofdpijnen en stierf
tenslotte een ellendige dood. Hij liet de
helft van zijn kapitaal na aan Huets zoon
Gideon.

1870, 11 januari

Hij waagt zich na Lidewyde weer aan
creatief werk en publiceert de eerste van
een zestal Indische brieven, die dit jaar
in de Java-Bode zullen verschijnen.

15 juni

Na een onderbreking van tien jaar schrijft
hij weer eens een verhaal. Tot november
1872 zal hij negentien novellen in de
krant publiceren.

1 juli

Hij verhuist naar Buitenzorg, waar hij en
zijn vrouw met veel plezier wonen en
graag mogen wandelen in 's Lands
Plantentuin, de grote botanische tuin bij
het paleis van de gouverneur-generaal.

158
Het begin van een novelle van Huet in de Java-Bode van 15 juni 1870.

Conrad Busken Huet

159
Het begin van Huets ‘Indische Brief’ in de Java-Bode van 11 januari 1870.

160
's Lands Plantentuin in Buitenzorg, met op de achtergrond het paleis van de gouverneur-generaal.
19de eeuwse foto.

Indie is het land der geüsurpeerde reputatien, en Jan Rap heeft hier bepaald den
boventoon. Doch wanneer men, zooals wij, geene behoefte gevoelt aan een
uitgebreiden kring van kennissen en zijne beste genoegens in huis vindt, komt er dat
minder op aan.
Brieven, 1, 237
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Huet over Indië: De onvermijdelijke gelijkheid der standen, die in Europa ten minste
het talent doet bovendrijven, verzekert hier alleen de heerschappij der
ongemanierdheid en doet door de geheele maatschappij een adem van ploertigheid
gaan.
Briefwisseling Potgieter Huet, 11, 42-43

161
Brief van Huet aan E.J. Potgieter, 18 juni 1871.

162
Een doorsnede van de boekhandel en uitgeverij G. Kolff & Co. aan het einde van de 19de eeuw te
Batavia. Zo ongeveer moet ook Huets firma Ernst & Co. er hebben uitgezien. Tekening in Door tijd
en vlijt. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de N.V. Koninklijke
boekhandel en drukkerij G. Kolff & Co, Batavia, 1948.
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[...] zoo'n courant, waarin ik dagelijks over menschen en zaken mijne meening zeggen
kan, is voor mij een kostelijk ding [...].
Brieven, 1, 264
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163
Het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie.

1871, 1 juli

Zijn salaris als redacteur van de
Java-Bode wordt verdubbeld tot ƒ24.000
per jaar.

1872, 1 januari

Doordat de Java-Bode overgaat naar een
nieuwe eigenaar, ziet Huet zich
gedwongen weer te verhuizen van
Buitenzorg naar Batavia.

augustus

De nieuwe eigenaar biedt Huet een
contract aan, waarbij hij bijna de helft
minder gaat verdienen. Hij weigert dat
en krijgt met ingang van 1 februari 1873
ontslag aangezegd. Onmiddellijk daarop
probeert hij een eigen dagblad op te
richten en binnen enkele weken heeft hij
het daarvoor nodige kapitaal van
ƒ50.000,- bijeen.
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1873, 1 februari

Huet wordt als redacteur van de
Java-Bode opgevolgd door H.B. van
Daalen.

28 maart

Hij gaat met de drukker H. Ernst een
vennootschap aan en de nieuwe firma
vestigt zich onder de naam Ernst & Co.
in de Binnennieuwpoortstraat.

4 april

Het eerste nummer van het Algemeen
Dagblad van Nederlandsch Indie
verschijnt.

mei

Behalve de uitgave van het Algemeen
Dagblad van Nederlandsch Indie
ontwikkelt de firma Ernst & Co. ook
andere activiteiten; in het gebouw aan de
Binnennieuwpoortstraat zijn gevestigd
een drukkerij, een boekbinderij, een
boekhandel en een uitgeverij. De
uitgeverij geeft ook het werk van Huet
zelf uit, zoals: Novellen. Eerste zestal.
Batavia, Ernst & Co., 1873.

november

Verschijning van Nieuwe Litterarische
Fantasien. Batavia, Ernst & Co., 1873;
een bundeling van zijn in Indië
geschreven kritieken. In Nederland
worden ze op de markt gebracht door J.
Noordendorp te Amsterdam, en de tweede
druk in 1874 door G.L. Funke
(1836-1885), ook te Amsterdam, die zich
in dat jaar opwerpt als de uitgever van
Huet in Nederland.

december

Hij richt een eigen leesgezelschap op,
waarvan hij directeur wordt, zodat hij kan
bepalen welke boeken en tijdschriften er
voor gezamenlijke rekening besteld zullen
worden.

december

Verschijning van Novellen. Tweede
zestal. Batavia, Ernst & Co., 1873.
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164
Nieuwe litterarische fantasien, dl. 11 (1873).

165
Novellen. Eerste zestal (1873).

166
De ledenlijst van het door Huet opgerichte leesgezelschap ‘Verpoozing’, waarvan hij direkteur was.
Dat hield in dat hij voor rekening van de leden boeken en tijdschristen in Europa mocht bestellen.
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Potgieter: Ik beweer nu, à qui veut l'entendre, en ook tegen hen die boos worden als
ik het zeg, dat onze kritiek uit de Oost komt.
Brieswisseling Potgieter Huet, 11, 356

167
De Binnennieuwpoortstraat in Batavia, waar zowel het kantoor van de Java-Bode als van het Algemeen
Dagblad van Nederlandsch Indie gevestigd was. Foto uit 1888.

168
Eens dichters vriendschap, een uitgave van vier dichten van E.J. Potgieter er zijn vriendschap met
de familie Huet, gedrukt door Huet ter gelegenheid van de 15e verjaardag van zijn zoon Gideon.

169
E.J. Potgieter. Foto naar een krijttekening in opdracht van Huet gemaakt 1875.
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170
Gideon.

Huet over Gideon: Kan ik hem bewaren voor de ondervinding van zijn vader, die
ook als kind in ieders gunst stond, maar als man door de menschen gehaat werd,
dan zal ik het niet nalaten.
Brieven, 1, 277

171
De Van Harens (1875).

172
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Het begin van het feuilleton Robert Bruce's leerjaren in het Algemeen Dagblad van Nederlandsch
Indie van 16 september 1875.

1874, 2 januari

Overlijden van zijn broer Jan in Krawang
(Nederlands-Indië), administrateur van
de suikersabriek Kebon Sarie op de
Pamanoekan- en Tjasemlanden.

mei

Verschijning van Novellen. Derde zestal.
Batavia, Ernst & Co., 1874.

1875, 3 februari

Overlijden van E.J. Potgieter. Hij
herdenkt Potgieter in het Algemeen
Dagblad van Nederlandsch Indie met een
bespreking van zijn laatste grote gedicht
De nalatenschap van den landjonker en
hij geeft Eens dichters vriendschap uit,
een bundeling van een viertal gedichten
van Potgieter over zijn vriendschap met
de familie Busken Huet. Het was bedoeld
als een verjaardagscadeau voor zijn zoon
Gideon en niet bestemd voor de handel.
Wel bestemd voor de handel was een
gelithograseerd portret van Potgieter, dat
hij tezelfdertijd in Batavia te koop
aanbood.

maart

Verschijning van De Van Harens.
Batavia, Ernst & Co., 1875; een studie
over W. en O.Z. van Haren.

augustus

Verschijning van Verscheidenheden. 1ste
gedeelte. Batavia, Ernst & Co., 1875.

16 september-2 december

Onder het pseudoniem ‘Majoor Frans’
publiceert hij de roman Robert Bruce's
leerjaren in het Algemeen Dagblad van
Nederlandsch Indie, het eerste gedeelte
van zijn romancyclus De Bruce's.

1 oktober

Hij verhuurt zijn huis in Batavia en laat
zijn inboedel veilen.

december

Verschijning van Verscheidenheden. 2de
gedeelte. Batavia, Ernst & Co., 1875.

31 december

Hij ontbindt de vennootschap met H.
Ernst en wordt de enige eigenaar van de
firma die onder dezelfde naam blijft
voortbestaan.

1876, 8 januari

Zijn neef Dr. J. l'Ange Huet (1840-1925)
arriveert in Batavia en wordt al spoedig
belast met de redactie van het Algemeen
Dagblad van Nederlandsch Indie.
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10 maart

In de ochtend van de tiende maart vertrekt
het gezin Busken Huet ‘voorlopig’ met
de ‘Prins van Oranje’ naar Europa. Begin
april gaan ze in Napels van boord en
zetten vandaar de tocht over land voort.
Via Rome, Florence, Milaan, Genève en
Parijs komen ze in juli in Amsterdam aan.
Van deze reis brengt Huet verslag uit in
het in 1877 verschijnende Van Napels
naar Amsterdam.
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173
De inboedel van Huet wordt ter veiling gebracht; advertentie in het Algemeen Dagblad van
Nederlandsch Indie van 28 september 1875.

174
Huet biedt zijn huis te huur aan in het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie van 21 augustus
1875.

175
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Aankondiging van het vertrek van Huet in het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie van 10
maart 1876.

176
J. l'Ange Huet.

In gezelschappen voel ik mij altijd vreemd, en dat ligt niet alleen aan mij, want met
Anne, die veel vriendelijker en spraakzamer is dan ik, gaat het even zoo. De
maatschappij hier is te klein, geloof ik, om het verschil van beschaving tusschen de
mannen en de vrouwen onderling en afzonderlijk te doen verdwijnen. Waar ik ook
heen ga, ik moet mij altijd geweld aandoen om niet onbeleefd te schijnen. Derhalve
gaan we weinig uit.
Brieven, 1, 292-293

177
Van Napels naar Amsterdam, opgedragen aan zijn vrouw en zoon (1877).

Letterkundige in Parijs
1876, 1 mei

Ze vestigen zich in Parish, 13 rue de
Valois.

31 juli

Hij sluit een overeenkomst met G.L.
Funke, die in de komende vier jaar een
twintigtal werken van hem zal uitgeven.

oktober

Verschijning van Nationale vertoogen.
Amsterdam, G.L. Funke, 1876. 2 dln.

oktober

Ze verhuizen naar St. Cloud bij Parijs, 15
rue du Calvaire. Gideon blijft in Parijs en
pension wonen, waar hij onderwijs volgt
aan het lycée.
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december

Verschijning van Nederlandsche
bellettrie, 1857-1876, kritieken.
Amsterdam, G.L. Funke, 1876. 3 dln.
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178
De kamers van het huis 13 rue de Valois keken uit op de binnenplaats van het Palais Royal. Foto
omstreeks 1900.

179
Spotprent op Huet in de Uilenspiegel van 7 april 1877.
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180
Nationale verloogen, dl. 1 (1876).

181
Nederlandsche bellettrie, dl. 1 (1876).

182
Gezicht op St. Cloud. Foto omstreeks 1900.
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G.L. Funke.

184
Gideon.

[Over Funke] Hij was de eerste die, door het bezorgen eener goedkoope uitgaaf
mijner Litterarische Fantasien, mij een ruimen kring van lezers opende; ruimer dan
ik zonder hem toen gevonden zou hebben.
LFK, XXV, 214
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185
George Sand.

186
George Sand (1877).

De jonge en bevallige vrouw die gescheiden leefde van haar man, die naar Parijs
kwam en zich een naam zocht te maken met hare pen, die manskleederen droeg,
cigarettes rookte en met de parijsche bohème littéraire et artistique verkeerde, die
optrad tegen de wetgeving op het huwlijk, in de bres sprong voor de regten der vrouw,
de echtbreuk verheerlijkte en zelf de leer der vrije liefde in praktijk scheen te brengen,
gaf van alle zijden tegelijk vat op zich.
LFK, XIII, 98
In brieven heb ik hem nooit ‘amice’, altijd ‘waarde vriend’, in gesprekken nooit
‘Potgieter’, altijd ‘meneer’ genoemd, en hij mij wederkeerig. Jonge tijdgenooten
tutoyeren elkander; leermeesters tutoyeren hunne discipelen; discipelen; doen het
hunne leermeesters niet terug. Ik was noch Potgieter's leerling noch zijn tijdgenoot.
Zich als mijn meerdere voor te doen, streed met zijne beleefdheid. In mij kwam het
niet op, mij als zijn gelijke te beschouwen. En zoo zijn wij gedurende vele jaren
intieme vrienden geweest, zonder ooit tot zekere gemeenzaamheid te vervallen welke
aan de hoogere vriendschap dikwijls afbreuk doet.
LFK, XIII, 6
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J.H. Scholten.

188
Potgieter, 1860-1875, persoonlijke herinneringen (1877).

Geef ik ooit mijne mémoires uit, dan zal daarin te lezen staan, dat Scholten en
Potgieter de twee Nederlanders zijn, aan wie ik voor mijne vorming het meest te
danken heb gehad.
Brieven, 11, 13

189
Oude romans, dl. 1 (1877).
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190
Jan ten Brink.

Wij Nederlanders worden niet gelezen, maar des te meer lezen wij.
LFK, X, 115

191
Het begin van een artikel over Sarah Bernhardt in Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie van 8
maart 1877.

192
Sarah Bernhardt.
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Een nederlandsch auteur van gemiddelde vruchtbaarheid kan, van hetgeen hij in
tien jaar voortbrengt, één jaar, in twintig, twee jaren, in dertig, drie jaren leven, en
zo voorts: cijfers die [...] verklaren hoe het komt dat in Nederland geen stand van
letterkundigen aangetroffen wordt.
LFK, X, 119

193
Kwitantie voor een artikel door Huet gepubliceerd in Nederland.

194
Het tijdschrift Nederland in 1878.

195
Parijs en omstreken (1878).

Het Huis van Oranje (ik zeg dit met den eerbied en de vrijmoedigheid die een
legitimist betamen: alle goede Nederlanders zijn legitimisten) heeft uitstekende

Conrad Busken Huet

veldheeren en nog voortreffelijker staatslieden voortgebragt, maar was in het
bevorderen van wetenschappen, kunsten, of letteren, niet de evenknie der Medici,
der Valois, der Tudors, der Bourbons. Geen vorst of vorstin uit dit Huis heeft, voor
zoover bekend is, in de landstaal ooit bijzonderen smaak gevonden. Aan het
nederlandsch hof worden de vreemde talen het best en het gemakkelijkst gesproken.
Onze groote wereld staat buiten de nationale letteren, en de nationale letteren buiten
haar.
LFK, X, 118
1877, 8 maart

In het Algemeen Dagblad van
Nederlandsch Indie schrijft hij een artikel
over Sarah Bernhardt (1844-1923). Huct
blijft in zijn Parijse jaren een trouw
medewerker aan zijn Indisch dagblad: hij
schrijft literaire bijdragen, hoofdartikelen
en wekelijks Parijse en Europese brieven.
In de eerste geeft hij een overzicht van
het Parijse nieuws, met daarin veel
aandacht voor culturele zaken; hij
publiceert deze brieven ook in de Opregte
Haarlemsche Courant. In de tweede geeft
hij onder het pseudoniem ‘Fantasio’
commentaar op actuele zaken in binnenen buitenland.

april

Verschijning van Van Napels naar
Amsterdam, Italiaansche
reis-aanteekeningen. Amsterdam, G.L.
Funke, 1877.

juni

Verschijning van George Sand.
Amsterdam, G.L. Funke, 1877.

juni

Verschijning van Potgieter, 1860-1875,
persoonlijke herinneringen. Amsterdam,
G.L. Funke, 1877.

12 juli

Hij schrijft een brief aan zijn oude
leermeester J.H. Scholten, waarin hij
meedeelt in aanmerking te willen komen
voor de op te richten leerstoel voor
esthetica en kunstgeschiedenis. Die
leerstoel wordt wel opgericht, maar Huet
wordt daarvoor niet gevraagd.

oktober

Verschijning van Oude romans.
Amsterdam, G.L. Funke, 1877. 2 dln.

oktober

Huet en zijn vrouw verhuizen weer naar
Parijs, zodat Gideon bij hen kan komen
wonen. Ze betrekken een woning op de
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vijfde verdieping: 147 Boulevard
Saint-Michel.
18 november

Hij treedt in een geregelde briefwisseling
met Jan ten Brink (1834-1901).

1878, 1 januari

Vanaf nu zal Huet tot zijn overlijden in
1886 regelmatig - in sommige jaren zelfs
elke maand - meewerken aan Nederland,
waarin hij uitvoerige essays publiceert
over o.a. Dante, Shakespeare, Milton,
Byron en Chénier.

20 maart-10 juni

Hij publiceert de roman Jozefine als
feuilleton in het Algemeen Dagblad van
Nederlandsch Indie. Het is het tweede
gedeelte van de roman-cyclus De Bruce's.

mei

Verschijning van Parijs en omstreken.
Amsterdam, G.L. Funke, 1878.

augustus-september

De Huets reizen door België, op kosten
van de uitgever J.C. Loman Jr., voor wie
Huet een boek over België zal schrijven.

oktober

Verschijning van Europesche brieven,
door Fantasio [ps. van Cd. Busken Huet],
met eene voorrede van Cd. Busken Huet.
Haarlem, W.C. de Graaff, [1878]. 2 dln.

18-23 november

Hij houdt de lezing Drie voorwaarden
van kunstgenot in Den Haag, Amsterdam,
Haarlem, Leiden en Dordrecht.

196
Huis Huet 147 Boulevard Saint-Michel, Parijs. Foto Anton Korteweg, 1986.

Conrad Busken Huet

48

197
Litterarische fantsien. Nieuwe reeks (5 dln) (1878-1879).

198
Het prospectus waarmee de Europesche brieven onder de aandacht van de boekhandelaar worden
gebracht.

In Nederland is de dagbladpers niet in aanzien. Zij vertegenwoordigt er geen magt
in den Staat; beheerscht de openbare meening niet; kan zoomin reputatien opbouwen
als afbreken. Het nederlandsch vooroordeel, dat almanakken leugenzakken noemt,
heeft zich uitgebreid tot de dagbladen. In onze Tweede Kamer wordt aan dezen òf
geen aandacht geschonken, òf er wordt daar, zoo zij eene enkele maal op het tapijt
komen, met weinig onderscheiding over hen gesproken. Bij openbare feestelijke
gelegenheden ziet ‘de pers’, gelijk men haar glimlachend noemt, zich niet geweerd,
maar, overdragtelijk en eigenlijk, aan het lager einde der tafel geplaatst.
LFK, X, 120
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199
Charles Busken Huet.

200
Het land van Rubens (1879).

Dit neemt echter niet weg, dat zoo vaak ik Nederland terugzie, ik den indruk ontvang
van een land, gelegen aan de kust der Doode Zee, waar de vogels niet overheen
kunnen vliegen zonder te sterven. Uit alle plaatsen, alle instellingen, klinkt er mij
het woord 2 Koningen IV: 40 in de ooren: ‘Man Gods, de dood is in de pot.’
Brieven, 11, 106

201
Op de sondsveiling van G.L. Funke worden de werken van Huet gekocht door de uitgever H.D. Tjeenk
Willink in Haarlem. Verslag in het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 21 december 1880.
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La Place Médicis. Het huis van Huet was om de hoek rechts, met het uitzicht op het park: le Jardin
du Luxembourg. Foto omstreeks 1900.
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203
Het begin van Huets geruchtmakende kritiek op Vosmaers roman Amazone op de voorpagina van De
Amsterdammer van 23 januari 1881.

1878-1879

Verschijning van Litterarische fantasien.
Nieuwe reeks. Amsterdam. G.L. Funke,
1878-1879. 5 dln.

1879, 29 januari

Overlijden van zijn broer Charles te
Paramaribo, waar hij direkteur van de
Surinaamsche Bank was.

november

Verschijning van Het land van Rubens,
Belgische reisherinneringen. Amsterdam,
J.C. Loman Jr., 1879.

1880, maart

Onder het pseudoniem C. Hasselaar
publiceert zijn vrouw een artikel over zijn
leven en werk in De Gids. Dat De Gids
dit artikel opneemt is voor Huet reden om
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van tijd tot tijd bijdragen aan dit
tijdschrift te leveren.
september

Gideon begint een opleiding tot
bibliothecaris aan de Ecole des Chartres
in Parijs.

oktober

Verhuizing naar 9 Rue de Médicis.

oktober-december

Hij publiceert in Nederland de helft van
de roman Een modern predikant,
herinneringen van Dr. Leopold, een
roman die nooit voltooid zal worden. Het
is het derde en laatste gedeelte van de
roman cyclus De Bruce's.

15 december

Onder fondsveiling van G.L. Funke koopt
de uitgever H.D. Tjeenk Willink te
Haarlem alle rechten op de uitgave van
de werken van Cd. Busken Huet uit het
fonds van Funke. Tjeenk Willink wordt
de nieuwe uitgever van Huet.

19 december

Huet gaat meewerken aan het nieuwe
weekblad De Amsterdammer.

1880-1888

Verschijing van Litterarische fantasien.
Vierde reeks. Haarlem, H.D. Tjeenk
Willink, 1880-1888. 10 dln. Het eerste
deel van deze serie verscheen in 1880 nog
bij G.L. Funke.

204
Carel Vosmaer.
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205
Het land van Rembrand (1882-1884).

206
Frederik van Eeden.

Voortaan echter word ik een braaf nederlander, lees alleen Nederlanders, schrijf
alleen over Nederlanders, en wil van niets dan Nederlanders weten.
Brieven, 11, 211-212; mbt. de voorbereidingen van Het land van Rembran...
Alleen moet gij niet uit het oog verliezen, dat mijn land van Rembrand eene
stelselmatige lofrede op de Nederlanders is; eene soort van Hollandsche Natie in
proza.
Brieven, 11, 277
Sommigen dier jongelui [uit de redactie van De Nieuwe Gids] zijn regt beminnelijk.
Onze neef Dr. Ch. van Deventer, de jonge arts Fred. van Eeden, staan, wat karakter
en kundigheden betreft, hoog bij ons aangeschreven. Met hun werk dweep ik
vooralsnog niet, en de Lantaarn heeft tot heden meer geest, vind ik, dan de Nieuwe
Gids. Maar wat zal ik u zeggen? Gij en ik, en de ouderen in het algemeen, wij voldoen
die jongelieden blijkbaar niet.
Brieven, 11, 346
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Uitzicht van Huets huis op 107 rue de l'Université.

208
Spotprent in De Nederlandsche Spectator van 10 april 1886 n.a.v. het publiceren van Huet in zoveel
verschillende tijdschriften.

Conrad Busken Huet

209
Gedicht van J.A. Alberdingk Thijm voor Cd. Busken Huet.

210
Gevelsteen aangebracht op het sterfhuis van Huet, 107 rue de l'Université, ter gelegenheid van de
herdenking op 11 juni 1986 van zijn honderdste sterfdag. Foto Olf Praamstra, 1986.
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211
Begin van Huets kritiek op de literatuurgeschiedenis van W.J.A. Jonckbloet in de De Lantaam van
15 augustus 1885.

212
Brief aan Albert Verwey, 11 april 1886.

1881, mei

H.D. Tjeenk Willink begint met de
uitgave van Huets verzamelde kritische
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werken onder de titel Litterarische
fantasien en kritieken. Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink, 1881-1888. 25 dln.
16 juli

Huwelijk van zijn zuster Charlotte met
haar neef Adrien Huet (1836-1899).

september

Hij maakt een begin met de studie voor
en het schrijven aan Het land van
Rembrand, een werk dat de komende drie
jaren al zijn tijd in beslag zal nemen.

6 oktober

Huwelijk van zijn broer Piet met
Elisabeth de Zwaan (1836-1891).

december

Hij wordt door R. Fruin (1823-1899)
gepolst over een eventuele opvolging van
W.J.A. Jonckbloet (1817-1885),
hoogleraar Nederlandse letterkunde te
Leiden. Hij voelt er voor, maar het gaat
niet door, want Jonckbloet besluit nog
twee jaar aan te blijven. Als Jonckbloet
in 1884 wel aftreedt, geeft de Leidse
universiteit de voorkeur aan Jan ten Brink
boven Huet.

1882-1884

Verschijning van Het land van Rembrand,
studien over de Noord-Nederlandsche
beschaving in de zeventiende eeuw.
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink,
1882-1884. 2 dln.

1883, mei

Zijn zoon Gideon, intussen opgeleid tot
bibliothecaris, laat zich tot Fransman
naturaliseren, omdat hij anders geen
betrekking in overheidsdienst kan
verwerven in Parijs.

1884, 13 oktober

Viering van het zilveren huwelijk met
Anne. Uit Nederland komen veel
gelukwensen.

1885, april

Het gezin Busken Huet verhuist naar 107
Rue de l'Université (vierde verdieping).

15 augustus

Hij werkt mee aan het nieuwe tijdschrift
De Lantaarn, met een vernietigende
kritiek op W.J.A. Jonckbloets
literatuurgeschiedenis.

8 november

Frederik van Eeden (1860-1932) brengt
een bezoek aan de Huets; in deze jaren
krijgt Huet bezoek van een aantal
jongeren als Frans Erens (1857-1935),
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Charles van Deventer, (1860-1931) en A.
Bonger (1861-1936).
27 november

In het Algemeen Dagblad van
Nederlandsch Indie verschijnt een
Europesche Brief van Fantasio [ps. van
Cd. Busken Huet], waarin hij het
koninklijk huis beledigt. Als dit begin
1886 in Nederland bekend wordt, ontstaat
daar een hevige verontwaardiging over
Huet, terwijl in Nederlands-Indië zijn
neef J. l'Ange Huet, die als redacteur voor
de inhoud van de krant verantwoordelijk
is, tot drie maanden gevangenisstraf
wordt veroordeeld.
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1886, 3-10 april

Het laatste door Huets tijdens zijn leven
gepubliceerde artikel verschijnt in De
Portefeuille, kunst en letterbode: een
essay over Tolstoi 1828-1910).

1 mei

Hij overlijdt in zijn studeerkamer, met de
pen in de hand.

4 mei

Hij wordt begraven op het kerkhof
Mont-Parnasse in Parijs; na zijn dood
publiceert De nieuwe Gids het
onvoltooide artikel waaraan hij werkte,
toen de dood hem overviel.

1898, 19 juli

Overlijden van Anne.

1921, 10 november

Overlijden van Gideon.

Helaas, mijn leven gaat voorbij als een droom! Iedere week moet ik twee artikelen
schrijven, en liever drie dan twee, jaar in jaar uit. Van de onderwerpen zie ik het
einde, maar niet van mijn verpligting.
Brieven, 11, 340

213
De ‘Europesche brief’ in het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie van 27 november 1885,
waarin Huet onder het pseudoniem ‘Fantasio’ het koningshuis beledigt.
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Spotprent n.a.v. de bovengenoemde ‘Europesche brief’ van Fantasio [ps. van Cd. Busken Huet] in
De Nederlandsche Spectator van 16 januari 1886.
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215
Het hatste tijdens zijn leven gepubliceerde artikel: een essay over Tolstoi opde voorpagina van De
Pontefeuille van 3 april 1886.

216
Na zijn dood wordt het fragment van het essay, dat Huet aan het schrijven was toen hij plotseling
overleed, als eerbetoon afgedrukt in De Nieuwe Gids van juni 1886. Een aantal nummers van deze
aflevering van De Nieuwe Gids worden in een luxt-uitvoering verzonden aan familieleden van Huet.
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217
De overlijdensaan-kondiging van Huet.

218
Herdenkingsplaat van Huet in De Lantaarn van mei 1886. De redactie van De Lantaam maakt van
de gelegenheid gebruik Huet De Nieuwe Gids in de prullebakte laten gooien.

Naber: Hij kende vele boeken doch weinig menschen en was met de jaren steeds
eenzelviger geworden.
Naber, 1894, 18
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219
Het graf van Huet op het kerkh of Mont-Parnasse in Parijs. Foto Olf Praamstra, 1986.

220
De routebeschrijving naar het graf van Huet op Mont-Parnasse.

221
De routebeschrijving naar het graf van Huet op Mont-Parnasse.
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Foto van Huet uit 1868. Deze foto is het voorbeeld voor de zeven volgende afbeeldingen.

226
Litho door een onbekende.
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223
Twee geretouchoerde foto's.

224
Twee geretouchoerde foto's.
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Gra-vure door P.J. Arendzen, gemaakt voor het eerste deel van de Litterarische Fantasien en Kritieken
(1881).

227
Litho door J.J.M.
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228
Gra-vure door P.J. Arendzen, gemaakt voor het tweede deel van Brieven van Conrad Busken Huet
(1890).
Ets, niet naar het leven, door Jan Veth uit 1887.
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