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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Woord vooraf
‘Alles moge hem ontvallen - den geest ontrooft men iemand niet - en nog, als deze
krankzinnig wordt of de ziel tot hooger ontwikkeling overgaat, blijft hij hier zijn edelen
en veredelenden invloed uitoefenen op achtereenvolgende geslachten en
bewonderaars.’ Dit schreef Alexander Ver Huell in 1865 naar aanleiding van een
1
van zijn bewonderde voorbeelden, Rembrandt van Rijn. Is dit citaat ook op de
auteur zelf van toepassing? De humoristische tekenaar en lithograaf Alexander Ver
Huell (1822-1897) werd tijdens zijn leven als een onbetwistbaar genie bewonderd.
Met zovele negentiende-eeuwse schrijvers behoort hij als kunstenaar thans voor
de vergetenen, een auteur van het ‘tweede plan’. Toch gaat het te ver om hem de
dominee-tekenaar naast de dominee-dichters van die tijd te noemen, zoals een van
2
zijn critici in 1909 heeft gedaan. Daarvoor was hij een te merkwaardige
persoonlijkheid.
Alexander Ver Huell debuteerde als student-tekenaar met prenten in de
almanakken, illustraties van Klikspaan en een bundel Zoo Zijn Er! In traditionele
studentenkringen weet men zich dit nog wel te herinneren. De laatste tijd maakt hij
vooral als schrijver van enige fantastische vertellingen opgang. De veronderstelling
lijkt gerechtvaardigd dat achter zijn oeuvre een romanticus schuilt met
kunstenaarsaspiraties die afwijken van het tot nu toe veronderstelde patroon van
Hollandse nuchterheid. Met de uitgave van een deel van zijn dagboek willen wij
bijdragen tot een onderzoek naar zijn karakter en zo een bouwsteentje leveren voor
de beantwoording van de vragen of er zoiets als een romantische geestesgesteldheid
3
in Nederland heeft bestaan. Wij zullen op die kwestie verder niet ingaan.
Het hier uitgegeven dagboekfragment bevat de eerste bladzijden uit een bestand
van vijf delen over de jaren 1861-1897, voorafgegaan door korte autobiografische
aantekeningen en een beschrijving van de dood van Alexanders vader in mei 1860.
Wij beperkten ons tot de periode 1860-1865, dus tot de bladzijden 1-304 van deel
I, vermeerderd met zes bladzijden achterin het dagboekdeel. De paginering van het
dagboek is in de marge aangegeven. In het handschrift zijn vier bladzijden
onbeschreven gebleven: twee zijn er abusievelijk overgeslagen, twee opzettelijk,
4
omdat Alexander Ver Huell een nieuw jaar op een rechter pagina wilde aanvangen.
Wij kozen voor de publikatie van één doorlopend geheel en wel het begin, daarmee
de mogelijkheid voor een vervolg open latend. De bladzijden zijn echter ook van
belang omdat ze een crisisperiode beschrijven die beslissend is voor de verdere
levensloop van de auteur en de afsluiting van een ontwikkeling markeert. Bovendien
komt zijn karakter er volledig in tot uiting. Na 1865 maakt de schrijver nog wel
gebeurtenissen mee, maar zijn situatie blijft stabiel en hij vervalt in zelfherhaling.
Aldus zou men het fragment als een afgerond geheel kunnen beschouwen. Wij
besloten de
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tekst volledig te publiceren. Voor goed begrip van de situatie door de lezer zou
slechts een gering percentage door ons kunnen worden geschrapt. Bovendien
menen wij dat het geheel nog voldoende leesbaar is en dat de enkele herhaling
karakteristiek is voor de geestesgesteldheid van Alexander Ver Huell. Wij hebben
ons er dus van onthouden om door de samenstelling van een subjectieve bloemlezing
de authenticiteit van de tekst geweld aan te doen.
De uitgave wordt voorafgegaan door een inleiding die een uiteenzetting bevat
over de omstandigheden waaronder het dagboekfragment tot stand is gekomen.
Na een kort overzicht van Alexander Ver Huells leven vóór 1860 worden gegevens
verschaft die een aanvulling zijn op de gepubliceerde tekst. Dan volgt na een kort
commentaar op de verdere levensloop van de auteur een beschrijving van het
dagboek zelf, waarbij wordt ingegaan op zijn betekenis voor Alexander Ver Huell
en voor de huidige lezer. Tenslotte wordt de transcriptie verantwoord.
De tekst is van annotaties voorzien. Daarachter is een namenindex opgenomen
van de in de tekst voorkomende personen, twee stambomen die de familierelaties
van Alexander Ver Huell aangeven en een kort bibliografisch overzicht van zijn
werken.
Over de periode 1860-1865 is bovendien een uitputtende lijst gemaakt. Van een
bibliografie van werken over Alexander Ver Huell is afgezien: met uitzondering van
5
een monografie van Dr. Johs. Dyserinck in 1907 en een aantal 19e eeuwse artikelen
zou deze lijst bestaan uit manuscripten en publikaties van detailstudies van één der
6
samenstellers, die momenteel een dissertatie over Alexander Ver Huell voorbereidt.
Bovendien berust een groot deel van deze publikatie op bronnenonderzoek.
Het dagboek zelf bevindt zich in het gemeentearchief van Arnhem, waar ook het
merendeel van Alexander Ver Huells persoonlijke papieren aanwezig is. Deze
stukken maken deel uit van een omvangrijker fonds, waaronder men ook zijn
bibliotheek met talrijke van eigen aantekeningen voorziene boeken en zijn
schilderijenverzameling kan rekenen. De boekerij is met enkele manuscripten
overgegaan naar de Bibliotheek Arnhem, terwijl een grote verzameling tekeningen
zich met zijn kunstverzameling in het Arnhems Gemeentemuseum bevindt. Het door
Alexander Ver Huell nagelaten familie-archief van zijn voorgeslacht en zijn
aanverwanten werd verdeeld over het Rijksarchief in Gelderland en het Algemeen
Rijksarchief. De stukken van Alexanders vader en moeder, waaruit in de inleiding
wordt geciteerd, bevinden zich dus in het Rijksarchief in Gelderland. Dit
bronnenmateriaal werd in de loop van de jaren rond 1960 nog aangevuld met
tekeningen, drukproeven en artikelen, afkomstig van Alexanders laatste uitgever P.
Gouda Quint. Die werden in de Bibliotheek Arnhem gedeponeerd, zodat daar de
meest complete documentatie over Alexander Ver Huells grafisch werk voorhanden
is. Voor citaten uit al deze bovengenoemde bestanden moesten wij ons echter met
voorlopige aanduidingen tevreden stellen omdat met uitzondering van de
gecatalogiseerde boeken in de Bibliotheek Arnhem, Alexanders nalatenschap niet
definitief is geïnventariseerd. Onze onderzoeksresultaten werden aangevuld met
gegevens uit het archief van het kunstlievend genootschap Verscheidenheid en
Overeenstemming (gemeentearchief Arnhem), de Commissie tot Voorberei-
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ding van de stichting van een Kunstmuseum in Amsterdam (archiefbewaarplaats
van het Rijksmuseum), brieven van Alexander Ver Huell aan Cees Kneppelhout
van Sterkenburg (Koninklijke Bibliotheek) en brieven van Marie Anemaet aan W.H.
Suringar (Handschriftenafdeling van de Universiteitsbibliotheek der
Gemeenteuniversiteit in Amsterdam).
Voor de annotaties bij het dagboek hebben wij een beroep gedaan op de volgende
instellingen: het Algemeen Rijksarchief; de Rijksarchieven in Noord-Holland en
Gelderland; de gemeentearchieven in Amsterdam, Arnhem, Brussel, Delft,
's-Gravenhage, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht; de streekarchieven Gorssel,
Vorden en Warnsfeld, Oost-Gelderland I en II, en West-Friesland; de archieven ter
gemeentesecretarie in Den Helder en Texel; documentatiebureaus als de bibliotheek
van Artis in Amsterdam, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, het
Nederlands Persmuseum en Documentatiecentrum in Amsterdam, het Katholiek
Documentatiecentrum in Nijmegen, het Centraal Archief van de Nederlandse
Spoorwegen, het Nederlands Theaterinstituut, het archief van het Rijksmuseum in
Amsterdam, de Rijkscommissie voor de Vaderlandse Geschiedenis en het Centraal
Bureau voor Genealogie.
Wij danken allen die ons beroepshalve of belangeloos hebben bijgestaan bij de
oplossing van de vele vraagstukken die de annotaties bij ons hebben opgeworpen
en die door hun aanmerkingen en adviezen aan de totstandkoming van deze uitgave
hebben bijgedragen. Ook vermelden wij met erkentelijkheid de welwillendheid van
de provincie Gelderland, zonder wier subsidie deze uitgave niet tot stand zou zijn
gekomen.

Eindnoten:
1 Levensbeschrijving van Kunstenaren II, in: Nederlandsch Magazijn 1865, p. 70, herdrukt onder
de titel Drie kunstenaren, Leven, Licht, Gevoel in Schetsen met de Pen door A.V.H., [derde
bundel] (Arnhem, 1876).
2 ‘Ver Huell is daarom een typische figuur geworden, omdat deze man is de dominé-teekenaar,
naast dat heir van dominé-letterkundigen die (...) de heele (...) Nederlandsche belletriemarkt
hebben voorzien van humoristisch, lyrisch, romantisch, dramatisch, historisch, didaktiesch en
genre-poëzie en proza... In den grond is Ver Huells oeuvre, ook al was de maker in de
maatschappelijk leven geen predikant, van hetzelfde gehalte als hun arbeid in de wijngaard der
fraaie letteren ...’ Aldus E. Greve in De Amsterdammer, 9 januari 1907.
3 Op 18 en 19 november 1983 werd door de werkgroep De Negentiende Eeuw een symposium
over de romantiek in Nederland gehouden. De referaten van dit symposium verschenen in 1984
in nr. 3/4 van De Negentiende Eeuw, documentatieblad.
4 De bladzijden 102/103 werden per abuis overgeslagen.
5 Bedoeld zijn Dr. Johs. Dyserinck, Mr. Alexander Ver Huell in zijn leven en werken, (Leiden,
1907), Mr. E.J. Banck, Mr. Alexander Ver Huell, in: Elzeviers geïllustreerd maandschrift, 1898,
p. 53 e.v. en Christiaan Kramm, De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche
Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd,
deel IV (Amsterdam, 1863). Hieraan kan dan nog een karakterbeschrijving van Alexander Ver
Huell in zijn laatste jaren worden toegevoegd door N. van Harpen, Menschen die ik gekend heb
(Rotterdam, 1921).
6 J.A.A. Bervoets, resp. Een aanzet tot het onderzoek naar de kunsthistorische betekenis van het
grafisch werk van Alexander Ver Huell, getypt manuscript (Nijmegen, 1969, berustend in de
bibliotheek Arnhem); Alexander Ver Huell en zijn fantastische verhaal No. 470, Hoogewoerd,
in: De Revisor, 1982, 2, p. 30-40; Fulko, verweving van romantische fantasie met geïdealiseerde
werkelijkheid, in Maatstaf, jaargang 1983, nr. 8, p. 16-31; Icarus, leven en letterkundig werk van
Alexander Ver Huell (1822-1897), getypt manuscript (Nijmegen, 1970, berustend in de bibliotheek
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Arnhem); De kluizenaar op de berg, Alexander Ver Huell, een Arnhems leven in de 19de eeuw
in: Arnhem, elf facetten uit de 19de en 20ste eeuw, (Zutphen, 1983) p. 30-42; Een utopisch
museumproject; de actie ‘Volk en Kunst’ van Alexander Ver Huell, in: De Negentiende Eeuw,
documentatieblad, jaargang 2, nr. 3 (september 1978) p. 204-214. Enkele mededelingen in de
manuscripten moesten later worden herzien.
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Inleiding
1.
Alexander Willem Maurits Carel Ver Huell werd op 7 maart 1822 in Doesburg
geboren. Zijn vader Maurits, voluit geheten Quirijn Maurits Rudolph Ver Huell
1
(1787-1860), was een op non-actief gesteld zee-officier, die na een roemvolle reis
naar Oost-Indië op de terugweg schipbreuk had geleden en bij het verlaten van het
schip bovendien in conflict was gekomen met zijn superieuren. Dit laatste had hem
genoodzaakt naar een betrekking te land om te zien. Daar zocht hij troost in de
biologie en de kunst. Alexanders moeder, Louise de Vaynes van Brakell, was de
oudste dochter van de voormalige commandant van de vesting Doesburg, die uit
protest tegen de inlijving door keizer Napoleon in 1810 ontslag had genomen en in
1813, tijdens de laatste stuiptrekkingen van de Franse bezetting, waarbij door
groepen soldaten geplunderd werd, een dronken menigte trotseerde en zo op eigen
2
gezag de orde herstelde. Beide ouders waren artistiek begaafd: zij konden goed
met de tekenpen omgaan en genoten in vakkringen enige faam vanwege hun
3
illustraties van biologische standaardwerken. Maurits was bovendien een begenadigd
landschapstekenaar: het album met pasteltekeningen dat naar schetsen op zijn
Indische reis vervaardigd werd en thans berust in het Maritiem Museum ‘Prins
4
Hendrik’, is van blijvende waarde.
In hetzelfde jaar waarin Alexander geboren werd, aanvaardde Maurits
schoorvoetend de nederige betrekking van onderequipagemeester aan de
Rijks-marinewerf te Rotterdam. Dit bureaubaantje noodzaakte de in de Franse tijd
grootgebrachte marine-officier zich de Nederlandse cultuurtaal eigen te maken,
zodat de merkwaardige situatie ontstond dat de jonge Alexander tegelijk met zijn
5
vader en moeder huis-onderwijs kreeg in de Nederlandse taalregels en spellingleer!
Gedurende deze Rotterdamse jaren, waarin de zich moeizaam acclimatiserende
Geldersman Maurits enig aanzien wist te verwerven en waarin Alexander met de
zoontjes van het plaatselijk establishment kwajongensstreken op de scheepswerven
uithaalde, werd het dagelijkse leven afgewisseld door de zomervakanties in
Gelderland: daar ontmoetten Alexanders ouders hun verwanten, met name
grootvader Willem de Vaynes van Brakell, wiens huis aan de Doesburgse IJssel
6
een welkom pied-à-terre was. Alexanders grootvader van vaderszijde, oud-maire
van Doesburg, Everhard Alexander, naar wie hij overigens vernoemd was, overleed
7
in 1829. Met zijn nagelaten vermogen verschafte hij zijn kinderen ‘enige aisance’.
En dan was er nog Alexanders oud-oom, admiraal Carel Hendrik Ver Huell
(1764-1845), comte de l'Empire, onder wie Maurits als jong marine-officier had
gediend, toen hij in 1805 de vermaarde tocht van het Bataafse flottielje onder Kaap
Gris-Nez meemaakte, waarbij hij zich persoonlijk wist te onderscheiden! Deze Carel
Hendrik, een van de weinige Nederlandse zeehelden uit de Bataafse en Franse
8
tijd, was Napoleon Bonaparte zeer toegewijd en kwam daardoor als minister van
Marine in conflict met diens broer koning Lodewijk. Hij verdedigde tot in mei 1814
toe de keizerlijke standaard als bevelhebber van het fort Lasalle in Den Helder.
Toen hij na de uiteindelijke overgave van het fort de Nederlandse Soevereine Vorst
zijn diensten aanbood, werd hem te verstaan gegeven dat hij in het vaderland
persona non grata was. Hij bracht de rest van zijn leven in Frankrijk door en zocht
troost in de godsdienst, er tot zijn dood toe van overtuigd uit plichtsbesef te hebben
gehandeld. Fais ce que tu dois, advienne que pourra, was de familieleus.
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Maurits vereerde zijn ‘oom en voormalige vlootvoogd’ als zijn tweede vader en
droeg die verering aan zijn zoon Alexander over. Carel Hendrik, die in 1845 zou
komen te overlijden en zijn twee jonggestorven zoons overleefde, had zijn neef tot
universeel erfgenaam van zijn Hollandse bezittingen bestemd, waaronder de
10
havezate De Kemnade. Toen hij stierf was dit kasteel nog bewoond door zijn
echtgenote, Maria Johanna de Bruyn, van wie hij nagenoeg gescheiden leefde.
Enige gebeurtenissen die samenhingen met de verdeling van zijn nalatenschap
zullen in de eerste dagboekbladzijden van Alexander een belangrijke rol spelen.
Het vooruitzicht eens kasteelheer te worden bleek een illusie. Wat spijtig was, omdat
Maurits zich ook in Rotterdam Geldersman bleef voelen. Liefde voor zijn
geboortegrond werd eveneens op Alexander overgebracht. Toen in 1850 als gevolg
van bezuinigingen door de ministeries Donker Curtius en Thorbecke de
11
Rijksmarinewerf werd gesloten en Maurits Ver Huell werd gepensioneerd, vestigde
hij zich met zijn gezin in Arnhem.
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Portret van Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845) als minister van Marine onder koning
Lodewijk, 1807. Frontispice-illustratie van Q.M.R. Ver Huell, Het leven en karakter van Carel
Hendrik graaf Ver Huell uit nagelaten aanteekeningen en andere authentieke stukken...
(Amsterdam, 1847).

Evenals zijn ouders ontwikkelde Alexander artistieke gaven. Vanaf zijn vroegste
12
jeugd legde hij zich toe op de tekenkunst. Van 1828 tot 1835 ging hij naar de
Franse school van J. van Beek aan de Rotterdamse Wijnhaven, daarna werd hij
voor de universitaire studie voorbereid op het Paedagogium voor het Onderwijs in
de Oude Talen van Jacob Jan de Gelder, een kostschool aan de Haarlemmerstraat
13
in Leiden. Hier ontpopte hij zich als karikaturist en humoristisch tekenaar; zijn talent
14
werd door zijn leraren aangemoedigd. In 1840 schreef hij zich in aan de Leidse
universiteit als student in de rechten; zijn vader had hem voorbestemd voor een
diplomatieke loopbaan.
Het zou echter anders lopen. Alexander kwam in contact met Jan Kneppelhout
die hem aanzocht om Studenten-typen, geschreven onder het pseudoniem Klikspaan,
15
te illustreren. Zo trad Alexander voor het eerst op als professioneel tekenaar.
Tussen beiden ontstond een vriendschap die Alexanders gehele studententijd
duurde. Om niet getraceerde redenen is deze relatie later verkoeld. Met Jans broer
Cees heeft hij echter zijn leven lang hartelijke betrekkingen onderhou-
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den en deze komt dan ook herhaaldelijk in het dagboek voor, evenals Henri
Engelberts, John van Outeren, Jan van der Elst en Henri van Lelyveld, allen trouwe
‘akademievrienden’.
Alexander leverde ook vrijwel jaarlijks de prent voor de Leidse studentenalmanak.
Een van deze platen, Nacht vóór het Examen, wekte zozeer de toorn van zijn
16
hoogleraren op, dat hij in 1844 voor zijn kandidaatsexamen zakte. Dit moet zijn
afkeer van zijn studie hebben versterkt, zodat hij zich ging oriënteren op een artistieke
loopbaan. In de zomer van 1846 verscheen bij de Leidse boekhandelaar en uitgever
J.H. Gebhard de eerste aflevering van een bundel humoristische studentenschetsen
onder de titel Zoo Zijn Er!, zijn vermaardste album. Het kwam in twee delen uit,
waartussen ook nog een album Op het IJs het licht zag. Toen Alexander op 25 april
1849 op theses promoveerde, had hij zijn vader zozeer van zijn tekentalent weten
17
te overtuigen, dat deze hem toestond een kunstenaarsloopbaan te volgen.
Nu nam Alexander als ‘vrij kunstenaar’ kamers in Amsterdam, waar sedert 1848
18
ook zijn uitgever gevestigd was. Voor hem betekende serieuze studie van de
tekenkunst echter niet de ontwikkeling van technische vaardigheden maar geestelijke
verdieping. Alexander bestudeerde vooral esthetische theorieën, wijsgerige werken,
19
anatomische en karakterologische verhandelingen in de trant van Lavater. Centraal
stond in zijn oeuvre niet de uiterlijke vorm, maar de gedachte die hij wilde uitdrukken:
de kwaliteit moest vooral door het verheven karakter van het onderwerp worden
20
bepaald. In 1851 zond hij een grote tekening naar de Haagse tentoonstelling van
21
levende beeldende kunstenaars. Kort daarop begon hij een uitvoerige serie
afleveringen met tekeningen van verschillend karakter onder de titel Zijn er Zoo?.
De bundel, die uiteindelijk in twee delen verscheen en in het voorjaar van 1854
werd voltooid, bevatte naast humoristische schetsen ook hoogromantische, soms
larmoyante voorstellingen, zoals een trio schetsen betreffende het leven van een
22
23
ongelukkige jongeling, de serie Twee Roozen en de serie Laster. In 1855
24
verscheen de moralistische bundel Is 't Waar of niet? Deze publikatie ontmoette
voor het eerst serieuze kritiek en wel van de Algemeene Konst- en Letterbode, die
naast de ‘on-nederlandse’ voorstelling van zaken ook het gebrek aan vakmanschap
25
en de fouten in de tekeningen hekelde. Op grond van deze ernstige aanmaningen
geloofde Alexander nu op de goede weg te zijn: hij meende namelijk dat hij, naarmate
hij in zijn streven zijn ideaal dichter zou benaderen, de materialistische wereld tegen
zich zou krijgen en omwille van zijn arbeid het slachtoffer zou worden van laster,
26
miskenning en zelfs van verraad door zijn medewerkers.
27
Die overtuiging bracht hem in conflict met zijn uitgever Gebhard. Als kunstenaar
was Alexander filantropisch ingesteld, een houding die hij ook aan anderen wenste
op te leggen en het ontging hem dat uitgevers, hoezeer zij het artistieke zijn
toegedaan, ook zakelijke belangen hebben. In januari 1856 staakte Gebhard de
samenwerking met de steeds meer eisende kunstenaar die vervolgens een album
28
bij A.C. Kruseman probeerde uit te geven. Dit mislukte doordat Alexander zijn
lithograaf C.C.A. Last wegens ‘knoeyerij’ zijn congé gaf. Alexander trad toen voor
een deel zelf als lithograaf van zijn tekeningen op. Via Mark Prager Lindo, die hij in
de zomer van 1856 moet hebben ontmoet en die hem voor een jaar had
aangetrokken als illustrator van zijn tijdschrift De Nederlandsche Spectator, weekblad
van den Ouden Heer Smits, kwam hij in contact met diens uitgever Dirk Anthony
Thieme die hem tevens engageerde voor De Tijdspiegel, waar hij grote
bespiegelende en door religie geïnspireerde platen kwijt kon als Geest en Stof,
29
Zwakte en Sterkte, Sterven met en zonder Godsdienst. Karakteristiek voor zijn
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Spectator-serie is een reeks prenten, die onder de titel PHILOI verschillende vormen
30
van baatzuchtige of gehuichelde vriendschap aan de kaak stelt. Daarnaast moet
ook de Tijdspiegelprent Fataliteit vermeld worden, die van een der recensenten van
het blad de volgende uitleg kreeg: ‘Het stelt den dichter voor in den distelkring van
het materiële leven. Op de vleugelen des geestes verheft hij zich, het oog ten hemel
geslagen, aan de lier ontlokkend hemelzang; maar monsters, duivelsch en dierlijk,
knippen zijne vleugelen, rijten de snaren zijner lier aan stukken, trekken hem met
geweld naar de aarde: daar ligt hij neder, van gedrochten omringd, door het
doodshoofd aangegrijnsd; maar nog - houdt hij zijne lier omklemd, ze bleef
31
onbezoedeld, en nog houdt hij den blik ten hemel gericht.’
Omstreeks kerstmis 1858 verscheen bij Thieme ook nog een album Het Geweten,
de voorstelling van een geval van paranoia zoals men dit verschijnsel in de
negentiende eeuw zag: de moordenaar die, achtervolgd door de geest van zijn
slachtoffer, tot waanzin wordt gedreven. In het voorjaar van 1859 werd Alexander
32
echter in zijn werkzaamheden gehinderd door een oogkwaal, waarvoor hij in 1860
genezing zocht bij de
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arts Carl Baunscheidt in Bonn die een op acupunctuur gelijkende therapie had
33
ontwikkeld. Nog wist Alexander een album te voltooien met als titel Krijtkrabbels,
een soort artistiek testament waarin hij het decoratiebeleid van de Nederlandse
regering kritiseerde en pleitte voor de erkenning van de vaderlandse kunstenaars
34
en geleerden door een officiële onderscheiding. Ook leverde hij nog enige losse
35
schetsen aan het Nederlandsch Magazijn van Gerard van Es. Maar zijn loopbaan
als kunstenaar leek te zijn afgebroken en hij maakte een ernstige crisis door.

2.
Wij zijn nu aangeland bij het tijdstip van Alexander Ver Huells eerste
dagboekaantekeningen. Hij is dan bijna veertig jaar, de helft van de hem toegemeten
levensjaren is voorbij. Artistiek lijkt hij over zijn hoogtepunt heen: zijn verheven
concepties en zijn pogingen om de grote kunstenaars van zijn tijd, Scheffer en
Gallait, te evenaren, staan in schrille tegenstelling tot zijn vaktechnische
tekortkomingen. Ofschoon hij omringd is door vele vrienden en kennissen, is hij in
wezen een eenzelvig man, die moeite heeft met het leggen van contacten. Aan zijn
relaties stelt hij hoge eisen, vooral op het punt van betrouwbaarheid. In zijn
studententijd wilde hij zich nog tegenover vrienden als Jan Kneppelhout wel eens
36
voor zijn ‘malle kwalykdenkendheid’ verontschuldigen, nu doet hij dat niet meer.
De beschouwing van een portret van Molière als schrijver van Le Misanthrope lokt
bij hem in 1862 het volgende commentaar uit: ‘Zij die veel hebben lief gehad, uit
37
den grond van hun hart, vervallen het ligtste tot misanthropie’. In een niet
gedateerde brief aan Cees Kneppelhout schrijft hij dat hij ‘het innig geluk [...], van
eens met open hart en vrij gemoed te badineeren en zelfs “desipere in loco”’ niet
meer gevoelt en belijdt hij zijn afkeer van small-talk: ‘Hier verzoekt men mij soms
te poseeren - en ik heb dan plezier om óf geen mond open te doen of zoo stroef te
38
wezen als een bevroren quaker’.
Alexanders kwaaddenkendheid nam toe naarmate zijn populariteit als humoristisch
tekenaar begon te tanen. De kritiek die professionele vakbroeders op de uitvoering
van zijn moralistisch werk plachten te hebben werd door hem opgevat als verwerping
van de door zijn schepping verbeelde ideeën en van zijn streven tot ‘vervolmaking’
en ‘veredeling’, - voor hem was dit echter reden om op dezelfde weg voort te gaan.
In dit licht moet men ook zijn conflicten met uitgevers als Gebhard, Thieme, Van Es
en met lithografen als Last zien die van hem het verwijt van opzettelijke tegenwerking,
inhaligheid en deloyaliteit hebben gekregen. Zelfoverschatting? Pathologisch gedrag?
Zeker is dat de auteur in zijn waarneming en opvattingen voor een deel buiten de
realiteit stond. Zelf was Alexander ervan overtuigd dat hij in zijn streven naar
zelfveredeling ook de samenleving tot voorbeeld kon strekken. Parallel hiermee
lopen zijn opvattingen over kunst, waarbij schoonheid gelijk moet zijn aan waarheid
en goedheid. Zoals het karakter van de kunstenaar mede-bepalend is voor vorm
en inhoud van het kunstwerk, zo dient het kunstwerk zelf weer een verwijzing te zijn
39
naar het ideale: de godheid. Kunstenaarschap is in zijn opvatting een vorm van
religieus apostolaat.
Alexander was in Rotterdam aangenomen als lidmaat van de Waalse gemeente.
In Arnhem ging hij echter niet meer ter kerke en in zijn werk keerde hij zich tegen
de eenzijdigheid der afzonderlijke [protestantse] richtingen; dat was in strijd met zijn
filantropische opvattingen. Van zijn vader had hij de overtuiging overgenomen dat
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de verering van de natuur als Gods schepping en de beoefening van
maatschappelijke deugden de belangrijkste uitingen van godsdienstbeleving waren.
In deze gedachtengang past ook de op het ‘godsdienstig gevoel’ gebaseerde ethiek
en esthetiek van Opzoomer, die in 1849 een bundel redevoeringen het licht liet zien
40
onder de titel Het Wezen der Deugd. In dit boek wordt de plichtsbetrachting gezien
als de grondslag van een godsdienstige levenshouding, waarmee de eigenbaat een
antithese vormt. De ware deugdzame handeling is een offer, waarbij van alle
mogelijke materiële voordelen moet worden afgezien. Deze rigoureuze opvatting
41
komt ook in de publikaties van Alexander Ver Huell en in zijn dagboek terug.
Alexander handelt vanuit een individueel plichtsbesef, waarbij niet de
maatschappelijke conventie maar de handhaving van een persoonlijke eer als norm
geldt. Herhaaldelijk beroept Alexander zich in het dagboek op de stem van zijn
geweten, dat zich verzet tegen het materialistische ‘gezonde verstand’. De familieleus
fais ce que tu dois, advienne que pourra, indertijd door Maurits en Carel Hendrik
gehanteerd als rechtvaardiging van voor henzelf fatale beslissingen, is in Alexanders
42
levensovertuiging een dogma geworden.
Alexander handelt dus vanuit een overtuiging die hem buiten de alledaagse
werkelijkheid van zijn omgeving plaatst. Maar daarom streeft hij er ook naar die
werkelijkheid in de richting van zijn overtuiging te verande-
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Portret van Alexander Ver Huell door Albertine van Aerssen Beyeren van Voshol, zomer
1859.
Overgenomen uit een ‘Herinneringsboek’, Gemeentearchief Arnhem.

ren. Hij wil de samenleving bezweren, zodat zij zich naar een vast ideaal, ‘de eenheid
43
Gods’ begeeft. Vanuit dit perspectief moet men dan ook zijn opvatting over
‘waarheid’ zien, dat is: de werkelijkheid zoals ze in de ogen van de kunstenaar moet
zijn. Omdat de twintigste-eeuwse lezer niet altijd bereid is deze aspiraties te volgen,
doet Alexander Ver Huells opvatting soms wereldvreemd aan. Vandaar dat het hier
gepubliceerde dagboekfragment enige toelichting behoeft. Met name geldt dit voor
de verwikkelingen rond Volk en Kunst en de verandering van geestesgesteldheid
van Alexanders bloedverwanten na zijn verbroken verloving in 1863. Het is nodig
dieper op enkele omstandigheden in te gaan om de beweringen van de schrijver in
een juiste context te kunnen plaatsen.
Het dagboek vangt aan bij de dood van Alexanders vader op 10 mei 1860. De
volgende aantekeningen werden echter eerst op 21 november 1861 gemaakt. Wat
is er in die tussentijd gebeurd?
Na een lang verblijf in Bonn keerde Alexander in het najaar van 1860 terug, min
of meer genezen van zijn oogkwaal. Daarna vond de afwikkeling plaats van de
nalatenschap van Carel Hendrik Ver Huell, inmiddels een slepende kwestie. De in
Frankrijk opgestelde testamentaire beschikking om de havezate De Kemnade onder
's-Heerenberg aan Maurits Ver Huell toe te kennen
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werd door verwanten van Carel Hendriks echtgenoot, de familie Tengbergen,
44
betwist. Op grond van een tussen beide partijen getroffen schikking werd De
45
Kemnade op 30 oktober 1860 in het openbaar verkocht. Hij geraakte in handen
van de Amsterdamse zakenman J.A. Insinger, die de bouwvallig geworden woning
liet slopen, maar de toren als ruïne liet staan. In januari 1861 ontstond er een tweede
erfeniskwestie, namelijk de verdeling van enkele weilanden onder Keppel en Zeddam,
waarbij de hoeve Ter Kuisch hoorde, voormalige eigendommen van Alexanders
grootvader Everhard Alexander Ver Huell. Alexanders tante Elisabeth, weduwe van
Herman van der Hardt Aberson, eiste een vierde deel op; de claim werd door
46
Alexander afgekocht voor 14.000 gulden.
In 1861 brak Alexander zijn relatie met zijn uitgever Thieme af en probeerde bij
Gerard van Es een gegraveerd album over het studentenleven gepubliceerd te
krijgen. Dit groots opgezette prachtboek vol nostalgische Alterburschenherrlichkeit
werd een mislukking, doordat Alexander zich tegengewerkt achtte door de Belgische
47
graveurs. Het bleef bij één aflevering, die hij Laatste Schetsen doopte en van een
ontwerp van zijn eigen graf voorzag. Kort tevoren had Van Es een tweede bundel
Schetsen met de Pen door A.V.H. uitgegeven, waarin schetsen en opstellen uit de
jaren '50 zijn opgenomen.
Wanneer Alexander zijn dagboek begint, houden echter zakelijke beslommeringen,
die samenhangen met de uitbesteding van de pacht van zijn pasverworven
landgoederen, hem meer bezig.

3.
Op 6 januari 1862 publiceert de Arnhemsche Courant een ingezonden stuk van
Alexander Ver Huell onder de titel Grondwet A[rtikel] 172. Hierin protesteert hij tegen
de bezuinigingen van de Nederlandse regering op het gebied van Kunsten en
Wetenschappen. Hij vindt dat de regering tot taak heeft de kunst te stimuleren en
stelt voor ‘een blijvende galerij van historiestukken’ op te richten, ‘die den jongen
volksgeest mogt helpen wakker schudden, door steeds te wijzen op de edele daden
onzer voorvaderen, die door opoffering en geestkracht en verzamelen der schatten
[datgene] mogelijk maakten, waarvan nu zoovelen genieten’. Dit idee werkt hij verder
uit in een brochure, getiteld Volk en Kunst, die hij op 23 januari bij Thieme laat
drukken. Op 4 februari wordt het boekje in het Algemeen Handelsblad geannonceerd.
Volk en Kunst is in de eerste plaats een pleidooi voor staatsmecenaat ten behoeve
van nog levende kunstenaars. De kunst moet van de handel worden losgemaakt:
Alexander streeft naar een alternatief voor de verkooptentoonstellingen, zoals die
bijvoorbeeld door het Amsterdamse kunstenaarsgenootschap Arti et Amicitiae
worden georganiseerd. Hij vindt dat kunstverkopers ‘de edele muze tot een
loonwerkster verlagen’ en vervolgt: ‘Onder hun handen worden de
kunstvoortbrengselen modeartikelen, verliezen [zij] hun intrinsieke-, of krijgen een
48
schijnwaarde, en zijn een speelbal der Réclame’. Niet de kunsthandel, maar de
vorsten en de rijken des lands moeten de kunst financieren, Alexander stelt de
inrichting van een ‘Volkszaal’ voor met twee zalen. ‘Eene gaanderij is aan de
Geschiedenis van ons Vaderland, eene tweede aan de Illustratie van den
tegenwoordigen tijd toegewijd. Beiden kunnen één dag in de week slechts tegen
betaling van 50 cents, al de overige dagen moeten zij voor het volk tegen betaling
49
van één cent toegankelijk zijn’. Zij bevatten door eigentijdse kunstenaars
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geschilderde taferelen met uitgebreide toelichting, alsmede portretten van grote
mannen met ‘eene lijst hunner voornaamste scheppingen’. De aanwinsten voor dit
museum zouden moeten worden geselecteerd door een jury van drie mannen,
50
jaarlijks begeleid door een beoordeling van ‘een erkende Authoriteit’.
De brochure werd door Alexander vervolgd met twee stukken in de Arnhemsche
Courant, namelijk Een blik in de 20e eeuw, met het oog op Volk en Kunst, op 14
51
maart ingezonden, en Volksveredeling en kunstontwikkeling, op 10 april opgesteld.
In deze toelichtingen benadrukte hij vooral de ‘idealiserende’ effecten van zijn
volkszaal: het publiek moest daar vaderlandslievende idealen opdoen. Intussen
vond zijn voorstel respons bij het Arnhemse kunstlievend genootschap
Verscheidenheid en Overeenstemming, waarvan de secretaris niemand minder was
dan L.H. Eberson, hofarchitect van Koning Willem III. Deze Eberson had wel
belangstelling voor Ver Huells plannen, want hij hoopte dat hij met de protectie van
de koning wel als architect van een nieuw rijksmuseum zou worden aangesteld!
Toen dan ook vanuit de ledenvergadering op 4 maart werd gevraagd, wat er met
het voorstel van Ver Huell moest gebeuren, stelde het bestuur zich achter diens
plannen en antwoordde het met de benoeming van een commissie die met de auteur
52
zou onderhandelen over de uitvoering. Alexander heeft deze kans niet
aangegrepen: hij wilde niet met Eberson in zee, die
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hij wantrouwde om zijn relaties met Arti et Amicitiae. Ook passeerde hij het
genootschap omdat hij vond dat Amsterdam vóór moest gaan. Hij gokte op een
landelijke commissie onder voorzitterschap van Jacob van Lennep en stelde de
commissie voor hem te benaderen; hiermee ging Verscheidenheid en
Overeenstemming akkoord en zij benoemde op 15 april een delegatie om met Van
Lennep te onderhandelen. Zelf lobbyde Alexander nog door zijn brochure te laten
herdrukken: toen die op 17 maart verscheen, zond hij het geschrift toe aan al zijn
kennissen in den lande en aan diverse Amsterdamse notabelen.
Van Lennep had echter zijn eigen plannen: samen met zijn stadgenoot Joseph
Alberdingk Thijm bereidde hij een voorstel voor tot de bouw van een nieuw
rijksmuseum, waarin alle Amsterdamse schilderijenverzamelingen zouden worden
bijeengebracht: een museum voor oude kunst dus. Nu vreesde hij dat het plan van
Ver Huell, dat immers een mecenaat van eigentijdse kunstenaars beoogde, zijn
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voorstel zou doorkruisen. Alexander Ver Huell heeft nooit geweten dat Van Lennep,
die hij hogelijk bewonderde om diens vaderlandsliefde, zich samen met de
‘Ultra-montaanse’ Thijm tegen de in Volk en Kunst gepredikte ideeën had verzet.
Toen op 21 mei 1862 onder voorzitterschap van de Amsterdamse burgemeester J.
Messchert van Vollenhoven een commissie werd gevormd ‘tot voorbereiding van
de stichting van een Kunstmuzeüm in Amsterdam’, werd juist op instigatie van Van
Lennep het plan van Ver Huell verworpen! Ook een compromisvoorstel van de
burgemeester, waarbij een volkszaal en een ‘pinakotheek’ voor oude schilderijen
in één gebouw zouden samengaan, werd wegens financiële onhaalbaarheid
55
afgewezen.
Op 2 juni 1862 kreeg Alexander Ver Huell het standpunt van de commissie te
lezen in de Arnhemsche Courant, verwoord door een schrijver van Amsterdamsche
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Brieven. Hij stelde de anonieme journalist voor het commentaar verantwoordelijk
en ging een polemiek met hem aan. Nadat hij eerst in de Amsterdamsche Courant
van 6 juni 1862 een korte repliek had laten plaatsen, liet hij de kwestie rusten tot hij
terug was van een reis naar Londen.
Op 2 oktober hervatte hij zijn aanval in de Arnhemsche Courant met een artikel
Victor Hugo en Gallait, waarin hij zijn tegenstanders elk belangeloos motief ontzegde:
o

in zijn opposanten zag hij slechts ‘1 . Personen, wien het hindert en moeite kost
o

een plan te helpen bevorderen, dat zij zelven niet eerst geopperd hebben. 2 .
Schilders die vreezen dat hun kunst benadeeld wordt en [...] geheel overschaduwd
o

[zal] worden door een volksgalerij. 3 . Allen [...] die er voordeel in zien, de
o

ontwikkeling, veredeling, verlichting, de beschaving van het volk tegen te gaan. 4 .
[...] kunstkoopers, die vreezen hun eigendommen in waarde te zien verminderen’.
Met deze stellingname heeft Alexander zich als polemist ingegraven. Voortaan
bleek ieder compromis met hem onmogelijk en kon men slechts agressieve afweer
van de auteur verwachten.
Zo werd het januari-nummer van de Kunstkronijk van 1863, dat een uitgebreid
hoofdartikel bevat van hoofdredacteur T. van Westrheene Wz., getiteld Langs een
57
geprojecteerden waterweg en een Kunstgalerij, bijna aanleiding tot een duel. Van
Westrheene had vooral bezwaar tegen de te verwachten kwaliteit van het door Ver
Huell voorgestane ‘idealistische’ genre van ‘pseudo-kunstproducten’. Hij vreesde
dat niet alleen het volk, maar ook de beschaafde klasse, niet meer zou letten op de
kunstwaarde van dergelijke voorwerpen, maar uitsluitend geboeid zou worden door
58
hun onderwerp of strekking. Een esthetische benadering dus! Alexander repliceerde
in de Arnhemsche Courant van 29 januari met een felle filippica tegen ‘de modeste
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anonymus der Kunstkronijk’. Daarbij had hij het bovenschrift van het artikel over het
hoofd gezien, waar de naam van de auteur in kapitalen stond afgedrukt! Op 12
februari maakte hij zijn excuses, nadat men hem op zijn vergissing gewezen had:
59
hij verklaarde dat hij het artikel had horen voorlezen en daarop naar het onderschrift
gevraagd had ... Van Westrheene meende hierop toch te moeten repliceren en
sprak in de Arnhemsche Courant van 14 februari zijn ‘verwondering’ uit, waarbij hij
zich vooral afvroeg waarom zijn tegenstander alleen op horen voorlezen een
polemiek aanging en daarbij dan toch in staat was gehele zinnen letterlijk te citeren.
Alexander zag zijn goede trouw en eer in twijfel getrokken, vatte dit als een
persoonlijke belediging op en vorderde ‘satisfactie’. Voor de tragikomedie die na
deze uitdaging tot een duel volgde, zij de lezer naar de tekst van het dagboek
verwezen.
Terwijl deze gebeurtenissen zich in Den Haag en Arnhem afspeelden, was de
commissie Alberdingk Thijm en Jacob van Lennep een nieuwe richting ingeslagen.
Het was 1863, vijftig jaar na de volkerenslag bij Leipzig en de
onafhankelijkheidsverklaring van Nederland. In januari schreef Jeronimo de Bosch
Kemper, de zoon van de Amsterdamse jurist Johan Melchior
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Kemper, die bij de totstandkoming van de monarchie van koning Willem I betrokken
60
was geweest, een brochure, getiteld Het Nationale Monument voor 1813. Dit was
een inventarisatie van alle initiatieven voor gedenktekens met het doel deze te
bundelen. Zowel de voorstellen van de Amsterdamse museumcommissie als Volk
en Kunst werden erin genoemd. De voorzitter van de Amsterdamse
museumcommissie, Mr. Willem Vrolik, greep op 18 februari de herdenking van
Nederlands onafhankelijkheid aan om de plannen te wijzigen en de commissie om
te dopen tot Commissie tot voorbereiding van de stigting van het muzeüm ‘Koning
Willem de Eerste’. Daarbij stelde hij voor om, gedachtig aan de rol die koning Willem
I als mecenas heeft gespeeld, ook ruimte te geven aan gedenkstukken van
61
eigentijdse kunstenaars.
De besluitvorming van de commissie is dus onafhankelijk van Alexander Ver
Huells actie tot stand gekomen. Wel zijn enkele commissieleden er zich van bewust
geweest dat wat met het ‘Muzeüm Willem I’ werd beoogd, veel weg had van het
compromisvoorstel tussen hun oorspronkelijke plan en Volk en Kunst, maar dat
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waren oude voorstanders van Ver Huells ideeën als W.J. Hofdijk en B.J. Momma.
Alexander voelde zich echter buitengesloten toen hij met de circulaire werd
geconfronteerd die op 21 maart door de herdoopte commissie was opgesteld zonder
dat hij was uitgenodigd eraan deel te nemen. Hij zou zich altijd blijven beschouwen
als de initiator van het Museum Willem I, waarvoor hij nog met talrijke ingezonden
stukken in de Nederlandse dagbladen propaganda maakte en met brieven de
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commissieleden en verscheidene hooggeplaatste personen hinderlijk volgde. In
1865 bestonden er nog vooruitzichten dat dit museum tot stand zou komen: men
had honderdduizend gulden ingezameld en de regering-Thorbecke had zich tot
64
subsidie bereid verklaard, mits men een ontwerp voorlegde. Er bestond echter
binnen de commissie onenigheid over de architectonische vormgeving. Thijm
pousseerde als alternatief voor de classicistische richting zijn zwager Pierre Cuypers,
tweede-prijswinnaar van een aantal ontwerpen die tussen 11 en 20 april 1864 waren
tentoongesteld. Toen de commissie op 21 april 1864 de prijsvraag mislukt had
verklaard, werd Eberson tot architect benoemd; Thijm trad als secretaris af, zijn
plaats werd ingenomen door Gids-redacteur J.C. Zimmerman. Maar de commissie
was niet voortvarend genoeg om de plannen van Eberson, A.N. Godefroy of wie
dan ook tijdig bij Thorbecke in te dienen: in december 1865 treedt deze af als minister
van Binnenlandse Zaken en het daarop volgende ministerie draait de subsidiekraan
dicht. Wanneer in 1876 door het bezielende initiatief van Victor de Stuers met het
werk aan het Rijksmuseum een aanvang wordt gemaakt en dit museum wordt
gebouwd in de door Pierre Cuypers ontworpen neo-renaissancestijl met decoratieve
interieurs, blijft Alexander Ver Huell zich als de Urheber beschouwen. De creatie
heeft hij nimmer van nabij gezien, maar bij verscheidene gelegenheden heeft hij
65
zich bitter beklaagd over de usurpatie van zijn ideeën. Dat zijn efemeer optreden
in 1862 ruim twintig jaar later was vergeten, weet hij aan de verguizing die hem nu
eenmaal als kunstenaar ten deel was gevallen.

4.
Ruim een jaar nadat Alexander besloten had zijn laatste album het licht te doen
zien, hervatte hij zijn tekenwerk. In december 1862 verscheen Naar 't Leven, Londen
in 1862, de weergave van wat hij op een vijfweekse reis door de Engelse hoofdstad
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had gezien. Hij Was op 11 juni vertrokken en keerde op 14 juli in Nederland terug.
Aanleiding voor de reis was de wereldtentoonstelling in Kensington Gardens, die
tevens stof opleverde voor een reportage in de Arnhemsche Courant: de stukken
verschenen op 23, 24, 28, 31 juli en 2, 9 augustus. Vestigde Alexander hier juist de
aandacht op de kunsttentoonstelling, in zijn tekeningen gaf hij beelden weer van
het dagelijkse leven, waarbij hij vooral de schaduwzijde van het Engelse stadsbeeld
liet zien: taferelen uit de armenwijken, dronkemansscènes, gokkers tijdens de
paardenrennen, het gedrang in de schouwburg. In een uitvoerige inleiding stelt de
schrijver dat zij bedoeld zijn om de noodzaak van het beschaven der mindere stand
aan te tonen, - en zinspeelt op een van de bedoelingen van Volk en Kunst: door
66
vaderlandsliefde de eenheid der standen te bevorderen.
Het album kwam tot stand in samenwerking met Last; het contact was hersteld
nadat Alexander, onder de indruk van het leed dat de oude man had ondergaan
67
door het verlies van zijn twee dochters, besloten had zich met hem te verzoenen.
Het werd een soort mecenaatsrelatie, die tot aan de dood van Last in 1873 zou
voortduren.
En hiermee komen we op de wijze, waarop Alexander Ver Huell zelf zijn roeping
als mecenas en mensenvriend in praktijk wilde brengen. Met zijn - relatief - geringe
fortuin probeerde hij namelijk ook andere kunstbroeders uit zijn omgeving te
ondersteunen door
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aankopen en aanbevelingen aan derden. De belangrijkste protégés waren de
Arnhemse beeldhouwer Franz Stracké en de twee Oosterbeekse schilders Frederik
Hendrik Hendriks en Johannes Warnardus Bilders. In zijn dagboek geeft Alexander
blijk van diep respect voor deze godvruchtige mannen - Hendriks was lid van de
68
Christelijk Afgescheiden gemeente. Hij bewonderde hun eenzaam zwoegen en
zag in hun persoonlijk lijden de kenmerken van het ware kunstenaarschap. Wanneer
Alexander opkwam voor deze kunstenaars, bijvoorbeeld door middel van ingezonden
stukken in de Arnhemsche Courant over een gebeeldhouwde tafel of stoel door
69
Stracké, meende hij daarmee ook de strijd aan te binden tegen de heersende
smaak. En dan slaat het noodlot toe: de laster en verguizing die Alexander als het
ware over zichzelf had afgeroepen, worden in 1863 werkelijk zijn deel. Dat hij met
wapengekletter de eer wenste te handhaven in een literair geschil was nog te
vergeven. Maar dat plichtsbesef hem ertoe bracht om drie dagen voor een luisterrijk
huwelijksfeest zijn bruid in de steek te laten, was voor de Arnhemse goegemeente
moeilijker te begrijpen!
De aanstaande bruid was Marie Anemaet, voluit geheten Suzanna Maria Jacoba
Elisabeth Claudine, de dochter van Willem Hendrik Anemaet, oud-ritmeester der
kurassiers, die onder meer de Slag bij Waterloo had meegemaakt. De Anemaets
waren de eerste bewoners van het pand Bovenbergstraat 7 en zijn dus overburen
van de Ver Huells geweest, die op nr. 10 woonden. Nu woonden zij drie huizen
verder. Tussen de families bestond een vriendschappelijke relatie. Alexander kende
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dus de podagreuze vader en Marie, die na het overlijden van haar moeder Arnoldina
Henrietta des Tombe in 1843 de verantwoording voor het huishouden had en haar
vader verpleegde, zeer goed. Tot grote schrik van de familie Ver Huell bleek het
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opgewekte meisje in januari 1862 door de tyfus te zijn aangetast. Of Alexander
toen inderdaad de gelofte heeft afgelegd, waarvan in het dagboek sprake is, is
onzeker. In ieder geval belette zo'n verplichting hem niet om nog een gevecht op
leven en dood met Van Westrheene aan te gaan! Had zijn moeder op haar sterfbed
72
nog op dit aanzoek aangedrongen? In de slordig en gehaast bijgehouden
dagboekpassages over zijn relatie tot Marie Anemaet staan veel tegenstrijdigheden.
Er zijn echter nog meer bronnen bewaard gebleven, die alle dateren van na het
verbreken van het engagement op 24 mei 1863. Uit Parijs zond Alexander drie
brieven naar zijn enige nog in leven zijnde oom, Henri de Vaynes van Brakell, terwijl
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Marie Anemaet twee brieven schreef aan Willem Hendrik Suringar. Uit deze
documenten wordt in ieder geval duidelijk dat de breuk geheel en al voor rekening
van Alexander komt, die zijn aanstaande voor een voldongen feit heeft gesteld.
Marie Anemaet schreef aan Suringar dat zij na Alexanders demarche maandenlang
had getreurd; zij was genoodzaakt geweest de stad Arnhem te verlaten en had bij
74
vrienden van haar vader in Haarlem troost gezocht. Wanneer Alexander heeft
gemeend dat hij door zijn handelwijze tot haar geluk zou bijdragen - zoals hij
75
herhaaldelijk aan zijn oom Henri betuigde - dan moet worden erkend dat hij hierin
heeft gedwaald.
Wat waren de motieven voor zijn breuk? Zelf voert hij aan dat hij handelde uit
plichtsbesef, omdat hij vreesde dat hij zijn aanstaande met een huwelijk niet gelukkig
zou maken. Maar dan nog zijn er verschillende antwoorden mogelijk die voor een
deel uit de briefwisseling met zijn oom Henri zijn op te maken. Alexander beschouwde
zijn huwelijksverhouding met dezelfde instelling als zijn mecenaat of de protectie
van zijn familieleden: hij is de filantroop die geluk en bescherming schenkt, maar
vergt dan wel een gedrag en levenshouding die in zijn patroon van naastenliefde
passen. Hij projecteerde dus een bepaald karakter op zijn aanstaande echtgenote
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en merkte uiteindelijk gedragingen op die daar niet aan beantwoordden: haar ietwat
sensuele instelling, haar heftige uitvallen en haar vrijmoedige omgang met andere
mannen. Toen bleek, dat hij zich in het karakter van Marie Anemaet had vergist en
een samenleving met haar niet overeenkwam met zijn levensopvattingen, besloot
hij tot de breuk. Daarbij handelde hij even impulsief als bij zijn aanzoek, maar dit
was in zijn ogen juist een kenmerk van wilskracht: ook in zijn privéleven wilde hij
niet transigeren.
Wat de publieke opinie hiervan vond, laat zich denken! Alexanders antwoord was
een vastberaden levenshouding. ‘Ik reken,’ zo schreef hij zijn oom Henri, ‘met een
soort van fatalistische wellust op meer vijandschap van de lieve wereld dan ooit. Al haar onbillyke smaad zal ik met minachting beantwoorden. - Ik verwacht van haar
niets anders, vertrouw op niemand meer dan op God en zal zooveel als mijn
vermogen is getrouw blijven aan mijn motto [...] “Fais ce que tu dois - advienne que
76
pourra.”’ Helaas, voor Alexander is deze oom Henri, met wie hij in 1856 nog en
familie een reis naar Parijs had gemaakt, niet de vaderlijke vriend geworden die
indertijd Carel Hendrik voor Alexanders vader was. Henri, die als go-between
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fungeerde tussen Marie Anemaet en Alexander - hoopte hij nog op een verzoening?
- was vader van een huwbare dochter Wilhelmina, die wellicht zelf heimelijk naar
77
Alexander lonkte. Onaantrekkelijk als zij was door een lichaamsgebrek - zij had
een horrelvoet - trachtte zij belangstelling te wekken door haar artistieke
78
ontwikkeling. Henri diende daarom met de mening van zijn omgeving rekening te
houden. Hoe moest hij nu reageren als hem in een brief van zijn neef van 27 mei
nog werd toegeroepen: ‘Schilder [...] mijn gedrag zoo zwart mogelyk, maar laat geen
zweem van schuld op Marie kleven’, terwijl hij op 18 juni te lezen kreeg: ‘Zoo zij niet
is dat zij schijnt te zijn - is dit haar schuld en niet de mijne’ en ‘Ik heb deze breuk
geheel en al tegen mijn wil gedaan, en ben ertoe gedwongen’? Alexander had bij
zijn thuiskomst op 10 juli niet de tact gehad zijn oom gunstiger te stemmen,
integendeel. Met zijn in het dagboek beschreven optreden tegenover zijn nichtje,
dat op de moderne lezer wel een erg krijgshaftige indruk maakt, had hij de reeds
delicate verhouding met zijn familieleden definitief verstoord.
De reacties op het pijnlijke gebeuren rond zijn verloving vatte Alexander als
miskenning van zijn ideeën op. Hij sloot zich op in zijn huis en ging een steeds
eenzelviger leven leiden, zodat hij na een jaar reeds de naam kreeg van een
zonderling. De praatjes die over hem de ronde deden en de - vermeende? - plagerijen
schreef hij toe aan complotten van tegenstanders van zijn conservatieve idealen
betreffende het vaderland, het volk en de kunst. Tot zijn vijanden rekende hij de
liberalen, de katholieken, de joden en de aanhangers van het spiritisme.
Dit laatste verdient nog enige toelichting: in 1860 publiceerde Alexander een niet
ongeestige serie prenten in het Nederlandsch Magazijn, getiteld Kleine flaauwiteiten
79
tegen een groote flaauwiteit, waarin hij het ‘tafeldansen’ belachelijk maakte. Hij
dacht nu dat hij de beoefenaars van het spiritisme met de zoveelste satire tegen
hun praktijken tot verklaarde tegenstanders had gemaakt. Evenmin echter als dit
het geval is met moralistische werken als Is 't Waar of niet?, Krijt-krabbels of Het
Geweten konden deze op zichzelf onschuldige prentjes reden geven tot de
‘opruyingen’ die Alexander achter de kletspartijen en andere door hem
geconstateerde onaangenaamheden zocht. Voor zijn reacties en verdere ervaringen
verwijzen we verder naar het dagboek, waaruit men naar onze mening hoogstens
kan vaststellen dat Alexanders vervreemding van de werkelijkheid ook uit zijn uiterlijk
gedrag sprak, zodat hij begon op te vallen. Ook zijn verdere inzet voor kunst en
vaderland kunnen we hier onbesproken laten.

5.
Met het bovenstaande menen wij voldoende informatie te hebben verstrekt om de
inhoud van het dagboek over de jaren 1860-1865 voor zich te laten spreken. Rest
ons nog een kort overzicht te geven van het verdere verloop van Alexander Ver
Huells leven.
Het is evident dat de gebeurtenissen die zich in 1863 toespitsten en die van een
algemeen geprezen tekenaar een vreemde in zijn eigen stad hebben gemaakt, ook
een keerpunt in zijn leven betekenden. Alexander zag nu zijn voorspellingen
bevestigd. Hij sleet de laatste vierendertig jaar van zijn leven hoofdzakelijk
teruggetrokken in zijn huis, weigerde ondanks aandrang van zijn vroegere
80
akademievrienden Arnhem te verlaten en maakte sedert 1867 geen reizen meer
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naar andere steden. Hij nam geen invitaties tot dineren meer aan en zijn
persoonlijke contacten beperkten zich tot enkele intimi.
Hij wijdde zich aan het verzamelen van kunstwerken, vooral tekeningen en prenten,
die hij vervolgens links en rechts aan verschillende kunstgenootschappen en
83
instellingen schonk. In 1872 begiftigde hij de gemeente Brielle met een grote
verzameling historische prenten en met een bedrag van 50.000 gulden voor de
bouw van een vleugel aan het zeemansasiel: dit was zijn bijdrage aan de herdenking
van vierhonderd jaar Nederlandse onafhankelijkheid. Na het album Hier-en-Daar,
dat in 1864 moeizaam tot stand kwam, heeft hij gepoogd enkele uitgaven in
staalgravure te realiseren, maar dit mislukte door nieuwe conflicten met zijn uitgevers,
84
graveurs en drukkers. In 1873 kwam het tot een samenwerking met de uitgeverij
P. Gouda Quint, bij wie hij kunsthistorische werken over Cornelis Troost en Jacobus
85
Houbraken had laten drukken. Na bijna tien jaar zwijgen vierde hij triomfen met
Jeugd, studentenschetsen naar een oud aan een akademiekennis geschonken
86
album. Het werd het eerste deel van zijn tiendelig verzameld werk, dat na het
langste samenwerkingsverband dat hij ooit met een uitgever had, in 1888 werd
voltooid. Het bestond uit vijfhonderd lithografieën van oude en nieuwe tekeningen.
Alexander vergaarde een selecte kring bewonderaars en verzamelaars om zich
heen, met wie hij meestal schriftelijk contact onderhield. Omdat zij door hun
levensopvattingen met hem zozeer overeenstemden dat zij zijn vertrouwen wisten
te winnen, vormden zij een
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falanx van propagandisten. Niettemin had hij zichzelf overleefd, toen de generatie
van '80 een nieuwe stroming in de letterkunde inluidde.
In 1892 baarde Alexander Ver Huell opzien door een grootscheepse huldiging
op zijn zeventigste verjaardag te weigeren: het vaderland had, zo vond hij, voor
moeten gaan door hem met een ridderorde te vereren en zo zijn streven als
87
kunstenaar te erkennen. Toen ook dit openlijk appèl op de Nederlandse regering
niet baatte, plaatste hij een advertentie in de dagbladen met de bittere tekst: ‘Men
88
schrijve op mijn graf: hij deed veel voor zijn land - zijn land deed niets voor hem’.
Daarna troostte hij zich met de gedachte dat ook schrijvers als Multatuli en Busken
89
Huet door hun tijdgenoten niet werden geëerd, en dat feitelijk alleen de
90
‘zelfvoldoening’ genoegzaam troost kon bieden. In het begin van 1893 werd
91
Alexander Ver Huell getroffen door permanente ‘zenuwbevingen’, vermoedelijk de
ziekte van Parkinson. Vanaf dat moment bereidde hij zich voor op zijn dood, trof hij
regelingen voor de uitvoering van zijn laatste beschikkingen en wachtte het einde
af, dat tenslotte op 26 mei 1897 kwam.

6.
Zoals gezegd legde Alexander Ver Huell in 1888 de laatste hand aan zijn tiendelig
verzameld werk. In het laatste deel Ze Zijn Er! nam hij een lijst van onuitgegeven
werken op met vermelding van de voornaamste schenkingen uit zijn verzameling
kunst en curiosa. Vervolgens maakte hij onder de titel Voor de toekomst kunnen
van waarde zijn gewag van een familiearchief en een drietal dagboeken. Het derde
deel was op 4 mei 1886 gereed. Hij voltooide er uiteindelijk vijf met in totaal 2152
beschreven bladzijden.
De aantekeningen zijn gemaakt in dikke folio-delen, waarvan de met blauw
aangegeven pagina's, met uitzondering van een groot gedeelte van deel vier, aan
weerszijden van het blad beschreven zijn, veelal met bruine inkt en in een
karakteristiek maar moeilijk te ontcijferen schuinschrift. Het eerste deel begint op
21 november 1861 en eindigt op 8 september 1869. Achterin zijn echter
mededelingen opgenomen over de dood van Alexanders vader op 10 mei 1860 en
korte autobiografische aantekeningen over de periode 1850-1861. In totaal beslaat
dit deel, de twee beschreven kaftbladen niet meegerekend, 564 pagina's, waarmee
het het omvangrijkste van de vijf is. Het tweede deel, dat 374 pagina's bevat, gaat
van 7 september 1869 tot 17 mei 1880, het derde (met 370 pagina's) van 17 mei
1880 tot 4 mei 1886, het vierde (met 302 beschreven bladzijden) van 17 mei 1886
tot 1 oktober 1890. Het vijfde en laatste deel, waarin het beverige handschrift de
sporen gaat vertonen van de kwaal waaraan de schrijver uiteindelijk zal bezwijken,
van 4 oktober 1890 tot 18 mei 1897. Op die datum, of in een van de daarop volgende
dagen heeft Alexander, die op 26 mei overleed, een kruis gezet.
De dagboeken maken deel uit van zijn nalatenschap aan de gemeente Arnhem.
Het was de bedoeling van de erflater dat zijn archieven zouden blijven berusten in
zijn huis aan de Bovenbergstraat nr. 7, dat als museum zou worden ingericht. Dit
bleek echter niet uitvoerbaar, omdat de verbouwingskosten groter waren dan de
nagelaten fondsen. Het huis werd verkocht en uit de opbrengst werd het
92
Gemeentemuseum mede gefinancierd. De woning werd na de Tweede
Wereldoorlog met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor een busstation.
De archiefstukken gingen nu met zijn boekerij over naar de Gelderse bibliotheek
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en bleven daar, onuitgepakt, in brandvrije kelders. Nadat zij waren overgedragen
aan het Arnhems gemeentearchief werden zij in de jaren 1962-1969 voorlopig door
Jan Bervoets beschreven. Toen die ze voor het eerst opensloeg, viel het zand dat
Alexander gebruikte om de droging van de inkt te bespoedigen eruit. Tevoren had
niemand ze dus nog ingezien, ook niet Alexanders biograaf, de doopsgezinde
predikant Dr. Johs Dyserinck, die in 1907 een verzameling onbekend feitenmateriaal
94
publiceerde.
95
Is Alexander Ver Huells dagboek een journal intime? Deze vraag mag
bevestigend beantwoord worden, zeker na lezing van alle vijf delen. Toen de schrijver
met zijn aantekeningen begon, was dat blijkbaar niet zijn intentie: hij was erg selectief
in zijn mededelingen, noteerde slechts wat hij belangrijk vond om te onthouden of
om zijn goederenadministratie te ondersteunen. Het is daarom significant dat zijn
dagboek eind 1861 begint, wanneer Alexander na allerlei procedures definitief in
zijn rechten op zijn goederen bevestigd is. Tot januari 1862 gaan zijn aantekeningen
voornamelijk over pachtzaken. Geleidelijk verandert het dagboek van karakter,
omdat Alexander het belangrijk vindt ook zijn activiteiten voor zijn nationaal museum
te boek te stellen. Maar de motivering voor de uitgave van de eerste brochure Volk
en Kunst in januari 1862 maakt hij met doorhalingen onleesbaar. Blijkbaar durft hij
dan nog niet het achterste van zijn tong te laten zien.
Dat begint uiteindelijk op 20 en 21 februari, wanneer
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hij achter in het bewuste dagboekdeel - dus als aanvulling! - ontboezemingen plaatst
over zijn wandeling naar het sterfhuis van zijn vroegere Amsterdamse vriend De
Génestet in Rozendaal en over het lezen van een anekdote betreffende de Slag bij
Trafalgar. Daarna blijven er nog leemten. Verklaarbaar is een cesuur van 3 juni tot
96
18 juli, omdat Alexander dan een afzonderlijk - helaas niet bewaard gebleven journaal van zijn reis naar Londen heeft bijgehouden. Maar dan is de opzet van een
persoonlijk dagboek reeds aanwezig. Deze wordt echter niet volledig ten uitvoer
gebracht omdat er niet altijd tijd werd gevonden om te schrijven. Dit blijkt bijvoorbeeld
op 18 februari 1863, wanneer de auteur zich verontschuldigt over ‘drukke bezigheden’
die hem ‘het vervolg van [z]ijn dagboek beletten’. Maar dan moet hij ook zijn
voorgenomen duel met Van Westrheene verantwoorden, een verklaring bieden voor
zijn mogelijk plotselinge dood, dus rekenschap geven van zijn laatste woorden en
handelingen. Als het gevaar geweken is, volgen de drukke dagen van Alexanders
huwelijksvoorbereiding, de dood van zijn moeder en de problemen die zich voordoen
na zijn verbroken verloving. De aantekeningen zijn dan vluchtig, soms chaotisch:
men bespeurt het tijdgebrek of de onmacht van de schrijver om zijn emoties te
verwoorden.
Pas in juli 1863 krijgt het dagboek volledig zijn functie van ego-document, van
een register waarin de schrijver zijn opinies, ervaringen of gevoelens te boek stelt.
Hieraan ligt zijn isolement ten grondslag. Nu met name zijn oom Henri de Vaynes
van Brakell niet meer als toehoorder en vertrouweling wil fungeren, kan hij slechts
bij zichzelf te rade gaan. Het dagboek fungeert daarom als verantwoording van zijn
levenswijze tegenover zichzelf én tegenover de samenleving en het dient om hem
te sterken in hetgeen hij als zijn ‘pligt’ beschouwt. Vanaf de zomer van 1863 is het
dus evident dat Alexanders dagelijkse aantekeningen een levensfunctie voor hem
hebben. Zij zijn zowel een gewetenscontrole als een getuigenis van zijn oprechtheid
in zijn streven naar het volmaakte. Soms lijkt het alsof hij zich niet alleen tot zichzelf
richt als persoon die deze aantekeningen naderhand zal herlezen, maar ook als
iemand die door zijn tijdgenoten miskend is en een boodschap wil schrijven aan het
nageslacht.
Wanneer hij zo'n twintig jaar later voorin het eerste deel aankondigt dat deze
bladzijden verhalen hoe hij ‘als enig overblijvende van zijn geslacht’ heeft geleefd
en dat alles hier ‘naar waarheid’ is neergeschreven, betekent dit dat hij de inhoud
nog steeds als authentieke weergave van de ontwikkeling van zijn levensovertuiging
beschouwt: zo leeft en denkt een kunstenaar. Dan is het duidelijk dat hij van gene
zijde van het graf een oproep doet aan de lezer. Wij kunnen dit slechts beantwoorden
met een uiteenzetting van de redenen waarom een uitgave van zijn dagboek voor
ons nog waarde heeft.
Onze rechtvaardiging van deze publikatie ligt vooral in het zeldzame karakter van
het dagboek als document humain. Het aantal uitgegeven journaux intimes dat in
het midden van de negentiende eeuw die diepgang bereikt, is gering: we hebben
de schriftelijke nalatenschap van Willem de Clercq en bovendien heeft Jan
Kneppelhout met zijn uitgave van de dagboekaantekeningen van zijn pupil, de
jonggestorven A.G. Bilders, met succes op letterkundig terrein gewroken, wat de
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dood hem aan schilderstalent ontrukte. Daaraan wordt nu het persoonlijk getuigenis
van een vermaard tekenaar toegevoegd in de volle wasdom van zijn jaren, en vanuit
een merkwaardige geestesgesteldheid geschreven. Bepaalde passages maken op
ons een dramatische indruk door de heftige bewogenheid, waarmee de schrijver
met zijn omgeving en soms met de werkelijkheid worstelt. De ongewild komische
uitlatingen die daarmee soms gepaard gaan, komen voort uit een tragisch zielelijden.
De schrijver was een gedrevene, fel bewogen door de idealen van zijn tijd en zijn
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teksten onthullen wellicht enige weinig bekende aspecten van de Nederlandse
romantiek.
Daarnaast bevat het dagboek belangrijke mededelingen over de Gelderse
kunstenaarswereld en Alexanders vriendenkring. Alexander had gevoel voor
anekdotes en een fotografisch geheugen wat het menselijk uiterlijk betrof en kon
daarbij soms toch wel humoristisch uit de hoek komen. Als historische bron dient
het dagboek in zijn totaliteit met enige voorzichtigheid te worden geraadpleegd: de
schrijver is vaak vooringenomen en de tekst bevat soms onjuistheden als gevolg
van verkeerde inlichtingen dan wel een falend of selectief opnemingsvermogen.
Alexanders klachten over rochelende en spuwende heren zijn, zo werd ons
medegedeeld, symptomatisch voor lijders aan achtervolgingswaanzin. Bovendien
bestaat er een niet te overbruggen discrepantie tussen enkele opvattingen die
Alexander Ver Huell op politiek en maatschappelijk terrein huldigde en wat in onze
tijd aanvaardbaar is. Voor de hedendaagse lezer stelt hij zich soms op choquerende
wijze eenzijdig en intolerant op. Hij gaat immers uit van
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zijn ene ideaal en hoeft in zijn dagboek van zijn hart geen moordkuil te maken.
Vanuit deze optiek moet men ook de antipapistische en antisemitische uitspraken
beoordelen: Alexander ontzegde katholieken en joden het recht om namens of in
het belang der - volgens hem sedert 1572 bestaande - Hollandse natie te spreken,
omdat zij bij haar ontstaan tegenstanders of buitenstaanders waren. Het zij
genoegzaam bekend dat deze opvattingen in die tijd helaas vrij gangbaar waren.
Tragischer is, dat de doelstellingen waarvoor Alexander meende zoveel te moeten
lijden, wel nimmer zullen worden gerealiseerd. De visie die hij in het commentaar
op zijn omgeving als alternatief geeft, is niet creatief. Anders dan bijvoorbeeld bij
Multatuli of - op esthetisch terrein - bij Busken Huet zijn er in het dagboek geen
werkelijke aanzetten tot verandering te bespeuren, alle aspiraties van de schrijver
ten spijt. Op politiek terrein streefde Alexander Ver Huell naar een monarchistische
98
volkseenheid die zich op ‘maatschappelyke deugden’ zou moeten grondvesten,
waarvan de beginselen op door de voorouders gepredikte waarden zouden berusten.
Zijn maatschappelijke opvattingen, gebaseerd op een soort harmonie der standen,
golden in zijn tijd als filantropisch: nu komen zij reactionair over. Ook zijn esthetische
opvattingen zijn verouderd: zijn bewondering ging uit naar toen reeds tanende
beroemdheden als Scheffer en Gallait: zij waren door de praktijk van de Haagse
School reeds achterhaald. Nergens vindt men er aankondigingen van een nieuwe
tijd. Door de uitgave van dit dagboek komt Alexander Ver Huell dus beslist niet als
de grote genius naar voren die toekomstige generaties de weg zal wijzen. Zijn
blijvende betekenis als tekenaar en schrijver berust op andere werken. Wellicht zal
zij eerst blijken door de heruitgave van zijn eerste humoristische albums of van een
bloemlezing daaruit. Het dagboek toont echter het karakter van de auteur in al zijn
menselijkheid: we zien hoe een tragedie zich voltrekt in een persoonlijk zieleleven.
Dit maakt het tot een uniek document.

7.
De hier uitgegeven tekst volgt zoveel mogelijk het originele handschrift, al is een
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diplomatische weergave niet realiseerbaar gebleken. Wij zagen ervan af om
toevoegingen buiten de regel, doorhalingen en doorschrijvingen te signaleren (op
een paar significante uitzonderingen na) en richtten ons met onze transcriptie
hoofdzakelijk naar de door het Historisch Genootschap uitgegeven Regels voor de
100
uitgave van Historische Bescheiden. We meenden echter met de
spellingvoorschriften van deze regels te moeten afwijken omdat die afbreuk zouden
doen aan Alexander Ver Huells karakteristieke schrijfwijze, interpunctie en manier
van afkorten. In concreto gaat het om de volgende kenmerken:
1. Het gebruik van de i-grec in woorden waar de ij niet van punten is voorzien en
in woorden als vloeyen en poeyer, waar duidelijk een i-grec geschreven staat,
die van één punt is voorzien. De ij blijkt consequent niet van punten te zijn
voorzien in woorden als lyk, tyd en lyden of samenstellingen daarvan.
2. De snelheidsafkortingen, waarbij de laatste letter(s) van het afgekorte woord
door de schrijver een halve regel boven de beginletters werd geplaatst, zoals
r

m

y

D. , Amst. of de maand Feb. . Waar handhaving van de afkorting tot
onduidelijkheid kon leiden, is de oplossing in de annotatie opgenomen.
3. De oorspronkelijke interpunctie en het oorspronkelijk gebruik van kapitalen.
Wij zijn hiervan niet afgeweken, omdat dit de opoffering zou hebben betekend
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van de voor dit handschrift zo karakteristieke gedachtenstreepjes, de soms
opzettelijk toegepaste archaïsmen als de dubbelpunt bij afkortingen als ‘enz:’
en de specifieke lading die een woord als Akademievriend krijgt naast officiële
titels als Doctor of Burgemeester.
Verder zijn de inconsequenties of onjuistheden in de spelling van namen
overeenkomstig de Regels gehandhaafd. Naar onze mening is dit een onderdeel
van het tekstbeeld dat karakteristiek is voor de gedrevenheid en in het handschrift
duidelijk te onderkennen geagiteerdheid van de auteur. Ook de consequent onjuiste
spelling van namen als Thorbecque is gebleven. In de marge hebben we bovendien
de oorspronkelijke paginering en periodisering overgenomen. Onder het laatste
verstaan we de strepen aan de aanhef of midden in de regel die mogelijk een nieuwe
entree aanduiden.
Wij hebben de aldus overgeschreven tekst van verklarende noten en een index
op persoonsnamen voorzien. Deze laatste zijn geïndiceerd in de juiste spelling,
voorzien van de volledige voornamen en, voorzover te achterhalen, geboorte- en
sterfjaar, alsmede functie en/of relatie-aanduiding met de dagboekschrijver. Zij zijn
dus niet opgenomen in het notenapparaat, tenzij de benaming in de tekst duister is
en nadere toelichting vergt. Helaas konden niet alle levensjaren worden achterhaald
omdat het bevolkingsregister van de gemeente
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Arnhem over die periode verloren is gegaan. Wij konden van de personen, die
tijdens hun leven uit Arnhem vertrokken niet de plaats van hun overlijden achterhalen,
zodat we, waar het Centraal Bureau voor Genealogie geen uitkomst bood, geen
aanknopingspunten vonden voor verder onderzoek.
Voorts hebben we noten geplaatst bij:
1. woorden, gezegden, spreekwoorden, constructies en afkortingen die naar onze
mening voor een twintigste-eeuwse lezer moeilijkheden opleveren;
2. fictieve persoonsnamen, voorkomend in in die tijd bekende romans of
toneelstukken, of namen van mythologische of bijbelse figuren;
3. aardrijkskundige namen (tenzij algemeen bekende als: Arnhem, Gelderland)
en namen van gebouwen;
4. citaten. Voorzover mogelijk wordt de herkomst en leenplaats gecontroleerd
aangeboden;
5. boektitels. Voorzover mogelijk wordt de juiste boektitel aangegeven;
6. wanneer in het dagboek vermelde kunstvoorwerpen of monumenten bewaard
zijn gebleven, wordt indien getraceerd zulks vermeld met de tegenwoordige
verblijfplaats;
7. buitenlandstalige tekstgedeelten en Latijnse citaten worden vertaald;
8. gebeurtenissen, die van juiste data kunnen worden voorzien, worden toegelicht.
Wanneer deze toelichting niet aan courante encyclopedische naslagwerken is
ontleend, wordt de bron vermeld. Waar de dagboekschrijver zich vergist of
waar hij een verkeerde voorstelling geeft van het werkelijke verloop der
gebeurtenissen, wordt dit vermeld onder mededeling van de ware toedracht;
9. als door het ontbreken van informatie bepaalde passages onduidelijk zijn,
geven we aan wat naar onze veronderstelling bedoeld wordt.
Als bijlage bij de tekst zijn twee stambomen toegevoegd, die de familiebetrekkingen
van Alexander Ver Huell van vaderszijde en van moederszijde weergeven met de
in het dagboek vermelde familieleden. Daarnaast is een lijst van zijn publikaties
opgenomen - zowel tekeningen als gedrukte teksten - uit de periode waarover het
dagboek handelt. Omdat Alexander Ver Huell juist toen een bijzonder vruchtbaar
auteur is geweest, is die lijst erg uitgebreid.

Eindnoten:
1 Voor biografische gegevens van Q.M.R. Ver Huell, zie K.J.R. van Harderwijk, Levensberigt van
Q.M.R. Ver Huell in: Levensberigten van de afgestorven leden der Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde, 1860, p. 453-467 en H.J. de Graaf, De reis van Z.M. ‘De Vlieg’,
commandant Willem Kreekel, naar Brazilië 1807-1808 II, Werken uitgegeven door de Linschoten
Vereeniging LXXVII, ('s-Gravenhage, 1976), p. 1-26.
2 Zie o.a. J. Konijnenburg, Nationaal Gedenkboek der hernieuwde Nederlandsche Unie van den
jare MDCCCXIII (Den Haag, 1816), p. 398-401. Verder ook G.J.W. Koolemans Beynen (red),
Historisch Gedenkboek der herstelling van Neêrlands Onafhankelijkheid in 1813. (Haarlem,
1912) deel IV p. 164, 165.
3 Zie voor een beschrijving van Maurits' betekenis als kunstenaar Christiaan Kramm, De Levens
en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en
Bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd, deel V (Amsterdam, 1863), p. 1719 vlgg.
4 Maurits had ook enig schrijverstalent: zijn belangrijkste in druk verschenen werken zijn
Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën (Haarlem, 1835), Mijne Eerste Zeereis
(Rotterdam, 1841, heruitgegeven in de Linschotenreeks nr. LXXVII; zie noot 1), en Het leven
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en karakter van Carel Hendrik Graaf Ver Huell (Amsterdam, 1847). Hij liet een omvangrijk pak
‘levensherinneringen’ na alsmede de tekst van een tweetal voordrachten voor het Rotterdamse
departement van de Hollandsche Maatschappij voor Fraaye Kunsten en Wetenschappen, die
terecht met enthousiasme zijn aangehoord (Rijksarchief in Gelderland, familie-archief Ver Huell,
resp. inventarisnummers 58, 63 en 64).
Huisonderwijzer was W. Kalkman. Alexander herinnert zich, hoe zijn vader zich recalcitrant
toonde tegen de spellingregels met betrekking tot de o-klank (Dagboek deel IV, p. 227).
Het huis is afgebeeld door Alexander Ver Huell in Gezamenlijke Werken IX: Afspiegelingen, in
een prent, getiteld Souvenir: Kinderjaren, nr. 52.
Aldus Maurits Ver Huell in een brief aan zijn echtgenote Louise de Vaynes van Brakell, tijdens
de verdeling van de nalatenschap in Doesburg, 22 mei 1829. Rijksarchief Gelderland,
familie-archief Ver Huell, plaatsingslijstnummer 76.
Zie behalve de in noot 4 vermelde biografie van Maurits Ver Huell, een bewerking van Carel
Hendriks in het Frans gestelde memoires, ook C.N. Fehrmann, Onze Vloot in Franse Tijd, De
Admiralen De Winter en Ver Huell (Den Haag, 1969).
De benoeming vond plaats bij Koninklijk Besluit van 15 december 1841, nr. 49. Bij Koninklijk
Besluit van 17 januari 1841, nr. 71 werd hem ook de Militaire Willemsorde toegekend.
De Kemnade was gelegen in 's-Heerenberg aan de Oude IJssel. Een beschrijving van deze
havezate werd vervaardigd door H.M. Werner, De Kemnade in de Geldersche Volksalmanak
1889, p. 22-78. Van dit kasteel is thans de toren nog over.
De werf werd gesloten ingevolge een serie Koninklijke Besluiten, uitgevaardigd op 4 maart 1850,
nr. 1-6, houdende algehele organisatie der marine, waarbij een in 1848 ingediend rapport werd
uitgevoerd.
Op 16 maart 1828 maakt een van zijn nichten van vaderszijde, Annette van der Hardt Aberson
in een brief haar complimenten over zijn tekenen, maar dit kan een beleefdheidsuiting zijn
(Rijksarchief Gelderland, familie-archief Ver Huell, lijstnr. 51). Alexanders oudste tekeningen
dateren van 1831, dus van 9-jarige leeftijd: dan maakt hij een album met karikaturen van figuren
uit de Commedia dell' Arte. Verder componeerde hij een verhaal met tekeningen getiteld ‘Een
reis naar de Hel’, dat naar eigen zeggen op 8-jarige leeftijd getekend zou zijn (Gemeentearchief
Arnhem, collectie Alexander Ver Huell, lijstnummer 8).
De kostschool was een Latijnse school-opleiding in internaatsverband, die op dat punt
concurreerde met de stedelijke school in Leiden. Zie P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche
Stad. Eene Hollandsche stad in den Nieuweren Tijd ('s-Gravenhage, 1918), p. 194-195. Na het
vertrek van Alexander Ver Huell was dit instituut op het Pieterskerkhof gevestigd.
Blijkens herinneringen in zijn dagboek kreeg Alexander van zijn leraren Duits en Nederlands
permissie om tijdens de les illustraties te maken bij literaire teksten. Ook gaf hij een geïllustreerd
schoolblaadje uit. Dit blijkt o.a. uit zijn uitgebreide herinneringen in Dagboek deel II, p. 278-284.
Verscheidene albums uit die periode zijn bewaard gebleven alsmede een serie
kostschooltekeningen uit die tijd. Zij bevinden zich grotendeels in het gemeentearchief Arnhem.
Dit verzoek geschiedde schriftelijk. De brief van Jan Kneppelhout aan Alexander Ver Huell van
14 december 1841 is bewaard gebleven in het gemeentearchief Arnhem, collectie Alexander
Ver Huell, lijstnummer 5.
Aldus Alexanders lezing in een tweetal brieven aan Jan Kneppelhout en zijn vriend Anton van
der Garde in juni 1844. Nacht vóór het Examen verscheen in de Studenten-Almanak voor 1844,
p. 151-157. De verdere verwikkelingen staan beschreven in Marijke Stapert-Eggen,
Studenten-typen door Klikspaan (Utrecht, 1982) p. 590.
In 1895 moet hij aan zijn neef George Ver Huell een brief hebben geschreven, waarin hij
uiteenzette ‘hoe ik (...) toen aan de beslissing mijner ouders overliet of zij mij liever t'huis wilden
laten of verlangen dat ik een Diplomatieke betrekking zoude zoeken. Hoewel ik er mijn bibliotheek
reeds voor had ingericht verkozen zij hun éénig kind bij zig te houden’. Dagboek, deel II, p. 251.
Gebhard was aanvankelijk gevestigd aan het Rapenburg in Leiden, tegenover het
Akaderniegebouw; op 20 september 1848 deelde hij aan Alexander Ver Huell mede dat hij was
verhuisd naar de Leliegracht, hoek Rozengracht in Amsterdam.
Op 13 september 1854 bracht Alexander Ver Huell een bezoek aan Arij Scheffer in diens atelier
in Parijs. Daarbij ging hij met hem een diskussie aan over de plaats van de oren bij de Boze,
zulks aan de hand van Scheffers Verzoeking van Christus in de Woestijn. Zie Een bezoek bij
Ary Scheffer in: Schetsen met de Pen van A.V.H. (Amsterdam, 1861) p. 95-96. Kort daarop
bestelde hij blijkens een brief van Gebhard van 23 november 1853 het werk Symbolik der
Menschlichen Gestalt, Ein Handbuch zur Menschenkenntnis (Leipzig, 1853). Ver Huells exemplaar
berust thans nog in de Bibliotheek Arnhem.
‘Alle schilderwerk is gedachtenwerk. Hoe edeler de denker is, en hoe meer hij de techniek
meester is, hoe schooner ook zijn kunstvoortbrengselen wezen zullen’ Een woord tusschenbeide
in Zijn er Zoo? (Amsterdam, 1852).
Een voorstelling naar aanleiding van Victor Hugo's Notre Dame de Paris, boek X, Vive la Joie,
werd opgenomen in Ze Zijn Er, Gezamenlijke Werken deel X, plaat nr. 44.
Aflevering VI, zomer 1852.
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23 Aflevering IX, voorjaar 1853.
24 Is 't Waar of niet, Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. (Amsterdam, 1855).
25 Recensie van A.G.W. onder vermelding van titel en uitgever. Algemeene Konst- en Letterbode,
1855, p. 396-397.
26 Hij gaf hiervan uiting in een prent Schrijverij in de tiende aflevering van Zijn er Zoo? waarin een
oom zijn neef eerst prijst, wanneer deze klaagt over miskenning en verguizing.
27 Alexander zette zijn grieven tegen Gebhard uiteen in een brief aan A.C. Kruseman van 6
november 1856 (Universiteits-bibliotheek Leiden, afdeling Westerse Handschriften,
catalogusnummer lett. 1795 XL). Ook over Last beklaagde hij zich. Nog in 1877 schreef hij dat
deze ‘soms zelfs opzettelijk slecht’ werkte. Voorwoord bij Zoo Zijn Er!, Gezamenlijke Werken
deel IV (Arnhem, 1877).
28 Er bestaat een uitgebreide briefwisseling met Kruseman (vgl. ook de vorige noot). Alexander
wilde bij hem een album uitgeven onder de titel Geest en Stof.
Een deel van de daarvoor ontworpen platen verschenen later in De Tijdspiegel en De
Nederlandsche Spectator.
29 Alexander vervaardigde in totaal 17 platen, waarvan 12 in tintlithografie door J.J. Hoffmeister.
De twaalf platen werden later gebundeld onder de titel Tydspiegel-phantasien (Arnhem, 1859).
30 De serie verscheen in de nummers van augustus tot oktober 1857.
31 De Tijdspiegel, 1867, p. 382.
32 Op 28 maart 1859 maakte Alexanders moeder in haar dagboek voor het eerst melding van
klachten van haar zoon over zijn ogen. Rijksarchief Gelderland, familie-archief Ver Huell,
lijstnummer 71.
33 Baunscheidts geneeswijze werd uiteengezet in Der Baunscheidtismus, vom Erfinder dieser
neuen Heillehre, waarvan de zevende druk ruim vijfhonderd pagina's bevatte, merendeels
aanbevelingen van genezen patiënten. Alexander bezat deze uitgave (Bonn, 1860).
34 Krijt-krabbels door A.V.H. (Arnhem, 1859).
35 De prenten in het Nederlandsch Magazijn werden op bestelling van de uitgeverij Van Es bewerkt
door Belgische en Franse graveurs. De humoristische tekeningen werden in 1865 verzameld
uitgegeven onder de titel Herfst-bladen, met uitzondering van de serie Kleine Flaauwiteiten tegen
een groote Flaauwiteit, een satire over het spiritisme, die in het najaar van 1865 in het
Nederlandsch Magazijn verscheen en in 1886 onder de titel Tafeldans als een afzonderlijke
aflevering van Ze Zijn Er! (Gezamenlijke Werken, deel X) werd herdrukt.
36 Aldus liet hij zich uit in een brief aan Jan Kneppelhout van 4 mei 1845, gemeente-archief Arnhem,
collectie Ver Huell, inventarisnummer 5.
37 Alexander plaatste deze beschouwing in een verslag van een bezoek aan de kunstafdeling van
de Wereldtentoonstelling in Londen in Kensington Gardens. Arnhemsche Courant, 25 juli 1862;
Schetsen met de Pen door A.V.H. [derde bundel], (Arnhem, 1876) p. 26.
38 Koninklijke bibliotheek, handschriftenafdeling, catalogusnummer 133 M 96, brief nr. 10.
39 ‘De Liefde voor het schoone, zoo na verwant aan die voor het goede, ontwikkelt zich, welke
geïdealiseerd, opvoeren tot hun oorsprong, die is God.’ Slotwoorden van de eerste brochure
van Volk en Kunst, geciteerd uit Schetsen met de Pen door A.V.H. [derde bundel], (Arnhem,
1876) p. 69.
40 Uitgegeven bij Gebhard, Amsterdam 1848, herdrukt in 1854 onder de titel De Vrucht der
Godsdienst. Alexander Ver Huell bezat beide drukken.
41 Bijvoorbeeld in zijn afwijzing van elk eerbetoon, wanneer hij voor het eerst zijn brochure Volk
en Kunst wereldkundig maakt. Herhaaldelijk bezweert hij, dat men zijn naam in deze affaire
dient te vergeten.
42 Alexander hanteert dit devies bijvoorbeeld tegenover zijn oom Henri de Vaynes van Brakell in
een brief van 27 mei 1863, waarop verderop nader zal worden ingegaan.
43 Vergelijk het citaat, aangehaald in noot 39.
44 Omdat Carel Hendrik zijn testament in Frankrijk had opgemaakt, was het als zodanig in Nederland
niet rechtsgeldig. Men had verzuimd een Nederlandse notariële akte op te stellen.
45 De veilingcatalogus bevindt zich in het Rijksarchief Gelderland, familie-archief Ver Huell,
lijstnummer 33.
46 De briefwisseling bevindt zich in het rijksarchief in Gelderland, familie-archief Ver Huell,
lijstnummer 53c.
47 Aldus aantekeningen voorin een exemplaar van Laatste Schetsen in de Bibliotheek Arnhem,
catalogusnummer 124 F 10. De aantekeningen werden blijkens de datering in 1861 gemaakt.
48 Geciteerd uit Schetsen met de Pen door A.V.H. [derde bundel], (Arnhem, 1876) p. 61.
49 Ibid. p. 66.
50 Ibid.
51 Opgenomen in l.c. p. 70-78.
52 Notulen van de algemene ledenvergaderingen van het genootschap, Gemeentearchief Arnhem,
archief van het kunstlievend genootschap ‘Verscheidenheid en Overeenstemming’,
inventarisnummer 1.
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53 Arti et Amicitiae was toen een belangenvereniging van kunstenaars die tentoonstellingen
organiseerde van het werk van haar leden. Op instigatie van Jacques de Vos Jz. gaf zij aan
haar leden ook opdrachten tot de vervaardiging van historieschilderingen om in haar
tentoonstellingsruimten een historische galerij in te richten. Alexander bespeurde hierachter een
materialistische drijfveer.
54 Brief van Jacob van Lennep aan J.A. Alberdingk Thijm, 21 april 1862, in Katholiek
Documentatiecentrum te Nijmegen, collectie Alberdingk Thijm.
55 Notulen van de eerste vergadering van de commissie. De originelen bevinden zich in het archief
van het Rijksmuseum. Een fotokopie bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling,
verzameling Losse Aanwinsten 1982-9. Op 30 juni kwam het Amsterdamse raadslid Momma
nog op de kwestie terug, maar vond opnieuw geen meerderheid.
56 De auteur maakt melding van ‘een vroeger gemaakt plan, namelijk de bijeenbrenging van de in
vele gebouwen verspreide meesterstukken uit de oude Hollandsche school in een groot en
doelmatig museum, waardoor het Rijksmuseum in het Trippenhuis zou komen te vervallen’. Hij
acht dit nu eenmaal nodig en vindt dat ‘het voorstel van de heer V.H. daarheen leidt om een
“objet de luxe” in het leven te roepen’. Aldus maakt hij van de financiële bezwaren der commissie
principiële bezwaren.
57 De Kunstkronijk, jaargang 1864, aflevering 1 en 2, beiden p. 1-4. Met de jaargang wordt het jaar
van inbinden bedoeld.
58 T.a.p. 2.
59 Namelijk in een leesgezelschap.
60 Amsterdam, 1863.
61 Aldus de notulen van de vergadering van de commissie, zie noot 55.
62 Zie de verderop te behandelen brief van Momma van 15 februari 1864 geciteerd op p. 127 e.v.
van deze uitgave en de ontmoeting van Alexander Ver Huell met Hofdijk tijdens de opening van
het Paleis van Volksvlijt op 16 augustus 1864, p. 150 van deze uitgave.
63 In de Arnhemsche Courant van 28 augustus 1863, 5 september 1863, 22 februari 1864 en 17
maart 1864 bepleitte hij zijn ideeën, evenals in het voorwoord van Naar 't Leven, Londen in 1862
en in zijn Londense reisschetsen in de Arnhemsche Courant. In januari 1864 dreigde hij tot
nieuwe actie over te gaan.
64 Artikel van Peter Jantzen, Het Rijksmuseum aan de Stadhouderskade te Amsterdam, een
wordingsgeschiedenis in De Negentiende Eeuw, documentatieblad, jaargang 2, nr. 3, (september
1978) p. 149-178.
65 In 1885 schrijft hij bij gelegenheid van de opening van het Rijksmuseum: ‘Het Nationaal Museum
is in Amsterdam verrezen, en grootscher dan ik het een vierentwintig jaren geleden (sic!) had
durven verwachten. Alleen verwondert het mij dat De Stuers niet gezegd heeft: “VER HUELL is
mijn voorganger; zijn buste moet hier vóór de mijne geplaatst worden en vóór die der anderen.”’
Voorwoord bij Verspreide Platen, laatste aflevering van Afspiegelingen, Gezamenlijke Werken
deel IX.
66 ‘Is het daarom niet de pligt der hoogere standen, niets na te laten wat strekken kan om de
beschaving des volks te bevorderen? Dat de mindere klasse er vatbaar voor is, en zin heeft
voor edeler genoegens dan de stoffelijke, bewees het nog onlangs te Arnhem gegeven
Volksconcert (...)’. Dit is voor hem aanleiding om alsnog te pleiten voor een afzonderlijke volkszaal
in het op te richten museum.
67 De oudste dochter overleed op 9 november 1860 en was toen negentien jaar, de jongste op 6
juli 1861 op zeventienjarige leeftijd.
68 Hier is J.J. Cremer diep op ingegaan in Frederik Hendrik Hendriks, de schilder van Wolfhezen
(Arnhem, 1865).
69 Eene tafel op de Tentoonstelling, in: Arnhemsche Courant 5 juli 1860, herdrukt in de Arnhemsche
Courant van 2 november 1862 en in Schetsen met de Pen door A.V.H. [derde bundel], (Arnhem,
1876) p. 42-44. De stoel, vervaardigd door F. Strackée, in: Arnhemsche Courant 13 november
1862, herdrukt in Schetsen met de Pen, p. 45-47.
70 Willem Hendrik Anemaet werd in 1836 gepensioneerd om gezondheidsredenen. Dat hij podagreus
was, bleek onder meer uit een brief van Marie Anemaet aan W.H. Suringar van 12 juni 1863,
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, handschriftenafdeling, catalogusnummer Ce 10 b: ‘Mijn
vader (...) is een zwaar podagrist’.
71 Dit blijkt uit dagboekaantekeningen van Louise de Vaynes van Brakell van 2 januari 1863,
Rijksarchief Gelderland, familie-archief Ver Huell, plaatsingslijst nr. 71: ‘I call on Anemaet, to
take informations about M. An.t. who was very ill’.
72 ‘Mijn moeder, stervende, verlangt dat 'k bij haar leven
Haar nog de zekerheid, dat 'k trouwen ga, zal geven.’
Aldus Ver Huell in zijn rijmbrief aan Van Outeren, zie p. 94. Zie ook de uitlatingen in zijn brief
aan Hendrik de Vaynes van Brakell van 18 juni 1862: ‘Het sterven mijner Moeder heeft mijn
décisie verhaast’.
73 De brieven aan Henri de Vaynes van Brakell, later door deze teruggestuurd, bevinden zich in
het gemeentearchief van Arnhem, collectie Alexander Ver Huell, lijstnummer 5/4 en 3-70. De
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brieven van Marie Anemaet aan W.H. Suringar - de bekende reclasseringspionier - bevinden
zich in de handschriftenafdeling van de universiteitsbibliotheek van Amsterdam, catalogusnummer
Ce 10 b.
‘Met Augustus verlaten wij Arnhem (...). Wij hebben Haarlem voor onze nieuwe woonplaats
gekozen (...) Mijn vader, met wie ik tot hiertoe alleen leefde, heeft daar eenige oude
krijgsmakkers.’ Brief van Marie Anemaet aan W.H. Suringar, 12 juni 1863.
‘Dat dit alles tot mijn geluk (liever, ontwikkeling) en tot dat van Marie dienen moet - betwijfel ik
geen oogenblik.’ Brief van Alexander Ver Huell aan Henri de Vaynes van Brakell, 30 mei 1863.
Brief aan Henri de Vaynes van Brakell, 30 mei 1863.
Op 23 maart 1862 had Alexander een scène met zijn nicht Wilhelmina. Zie ook p. 48.
Wilhelmina was een begaafd pianiste. Alexander had haar willen protegeren, althans hierover
liet hij zich in zijn dagboek uit.
Nederlandsch Magazijn 1860, p. 288, 304, 320, 336, herdrukt onder de titel Tafeldans in Ze Zijn
Er, Gezamenlijke Werken X.
Hij vatte vertrek uit Arnhem als een capitulatie voor zijn vijanden op.
Op 27 juni 1867 keert hij terug van een tentoonstelling van Arti et Amicitiae. Terwijl in Arnhem
de trein nog niet stil staat, wordt zijn portier geopend; hij ziet daar een aanslag op zijn leven in.
Dagboek deel I, p. 616.
Op 21 mei 1866 wijst hij een etentje af bij zijn vriend Jean George de Waldkirch Ziepprecht en
geeft als reden op ‘Dat ik mij stellig had voorgenomen niet meer uit te gaan dineren of soupeeren
... (I)k wil niet dat de menschen mij uit medelyden of met de schijn van medelyden aan hun disch
plaatsen - ook daarin moet ik zoeken naar eenzaamheid’. Dagboek deel I, p. 327.
Een volledige lijst van zijn schenkingen is opgenomen in: J.A.A. Bervoets, De kluizenaar op de
berg, Alexander Ver Huell, een Arnhems leven in de 19de eeuw in: Arnhem, elf facetten uit de
19de en 20ste eeuw. (Zutphen, 1983) p. 30-42.
Particulier gaf hij in beperkte oplage uit: een album Uit het Verleden (1864-1865), Verhalen en
Beelden (illustraties bij gedichten van A.C.W. Staring) (1869), Hulstloover (1869). Een grote
staalgravure, De Vliegende Hollander, bracht hij in de handel, doch dit werd een debâcle (1872).
Cornelis Troost en zijn werken (Arnhem, 1873), Jacobus Houbraken et son oeuvre (Arnhem,
1875) meteen Supplément (Arnhem, 1877).
De eigenaar van het origineel was M. van Sloterdijck Simon. Zie naamregister achterin.
Hij vermeldde dit in advertenties in diverse dagbladen, verschenen tussen 3 en 5 februari 1892.
De tekst luidde: ‘De ondergetekende, hoewel gevoelig voor de bedoeling, kan en mag van
particulieren de erkenning niet aannemen zijner verdienste jegens volk en kunst. A. Ver Huell.’
De advertentie verscheen op 2 september 1892 in de Arnhemsche Courant. Op 30 oktober
annonceerde Alexander Ver Huell dat hij het door het particuliere huldigingscomité samengestelde
album alsnog wilde aanvaarden, omdat daar de handtekening van koningin Emma in voorkwam.
De medaille werd geweigerd; een exemplaar bevindt zich in het Koninklijk Kabinet van Munten,
Penningen en Gesneden Stenen in Den Haag.
Dagboek deel V, p. 142.
‘Het hart des dichters bezit een talisman,
Die heel der wereld Macht hem niet ontrooven kan.
De zelfvoldoening blijft tot aan zijn dood hem sterken.
Hem troosten bij zijn leed en loonen voor zijn werken.’
Dagboek deel V, p. 183.
Dagboek deel V. p. 163: ‘De zenuwbeving, die mij vorig jaar overviel, heeft mijn hart getroffen.’
Besluit van de Arnhemse gemeenteraad op 20 maart 1901.
De nagelaten papieren bestonden uit het familie-archief Ver Huell, dat overgedragen werd aan
het Rijksarchief in Gelderland, het archief van Carel Hendrik Ver Huell, dat overgedragen werd
aan het Algemeen Rijksarchief en het persoonlijk archief van de tekenaar, waarvan hier sprake
is.
Dr. Johs. Dyserinck, Mr. Alexander Ver Huell in zijn leven en werken (Leiden, 1907). In zijn
inleiding maakt hij o.a. melding van de Gelderse Bibliotheek, waar Alexander Ver Huells nagelaten
boekerij in een aparte stelling was gedeponeerd.
Over de theorie van het dagboek, zie: Simona Brolsma, Dagboeken, een verkenning in Maatstaf,
1982, nr. 11-12, p. 1-26.
Fragmenten uit het Londense reisjournaal publiceerde Alexander met enkele tekeningen in
Afspiegelingen, Gezamenlijke Werken deel IX (Arnhem, 1884).
J. Kneppelhout, Brieven en Dagboek van A.G. Bilders I. Brieven, II. Dagboek. Leiden, 1868.
‘... nu oude, godsdienstige begrippen wankelen, moeten maatschappelijke deugden op de
voorgrond treden.’ Inleiding voor de tweede uitgave van Volk en Kunst, geciteerd in Schetsen
met de Pen door A.V.H. [derde bundel], (Arnhem, 1876) p. 57.
Richtlijnen hiervoor vonden we in P.J. Verkruysse, Over het diplomatisch editeren van teksten
en het gebruik daarbij van diacritische tekens in Spektator tijdschrift voor Neerlandistiek, jaargang
3 nr. 5 (maart, 1974) p. 325-346.

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

100 Regels voor het uitgeven van Historische Bescheiden, samengesteld in opdracht van het bestuur
van het Historisch Genootschap, Utrecht, Den Haag, 1975.
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Dagboek 1860-1865

Eerste bladzijde van het eerste deel van het dagboek van Alexander Ver Huell.

Dit Dagboek is door mij opgesteld, niet slechts als Memorandum voor myzelven,
maar ook opdat men wete hoe ik, die broeder noch zuster bezit, geleefd heb.
A. Ver Huell
Men moet géén stijl of geest in deze bladen zoeken; het is alles vlugtig naar waarheid
neergeschreven.
A.V.H.
r

Aan mijn neef Jh. Georges Ver Huell moeten géén familiepapieren, schrifturen,
stukken, généalogieën, brieven, boeken, gedenkboeken, of wat het ook zij, behalven
het hem door mij bij testament toegedachte, ter hand gesteld worden. Bij den dood
van zijn vader toonde hij zich omtrent zulke zaken geheel onverschillig, gaf ze weg
of verkocht ze.
A. Ver Huell
1892
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Autobiografische aantekeningen
Maandag 1 Julij 1850 eindigen de functiën van mijn vader als laatsten Directeur van
d

Marine in het H. Département van de Maas en nam hij afscheid van de beambten.
m

r

- Maandag 16 Sep. 1850 verlaten wij Rott. Ging ik 't begin van Oct. 1850 met Karel
+
Andréas op verzoek van Oom Buijs naar Frankrijk . +
+
Frankrijk
Vrijdag 13 Junij 51 ging ik naar Londen en kwam vrijdag 27 terug: Maandag
Indrukken
van deze reis
10 Mei ging ik naar Engelberts in Zutphen en Logchem en Zaturdag 15 terug.
langs de Rhône naar
+
Maandag 19 Julij 1852 vertrok ik met van Leeuwen , boot Rubens, Dingsdag
s

31 Aug. terug. 1852 Zaturdag 2 October storm. Zaturdag 9 maakte ik mijn
+
portretje van Papa (later in houtsnede gebragt).
2 April 53 werden de groote boomen om ons huis in de Bergstraat omgehakt.
Vrijdag 27 mei 1853 ging ik naar Engelberts te Lochem en kwam vrijdag 17 Junij
terug.
+
Julij 1853 woonde Jan Tack in het huis te Doesborgh waarin ik geboren ben.
s

+

Donderdag 4 Aug. ging ik met Tante H. naar Parijs. - logeerden Hôtel
r

d'Angleterre. Zaturdag 17 Sep. terug.
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Marseille werden in 1860
met tekeningen
gepubliceerd in het
Nederlandsch Magazijn nr.
14., p. 113-114 en nr. 15,
p. 120-121.
+
Londen
Doel van de reis was de
eerste
wereldtentoonstelling in
het Crystal Palace. Enkele
reisbelevenissen vormden
de basis van een serie
schetsen in de eerste vijf
afleveringen van Zijn er
Zoo? (1851-1853) en
werden onder de titel Iets
over Londen opgenomen
in Schetsen met de Pen
van A.V.H., [II] p. 1-32.
+
Van Leeuwen
Het betrof een reis naar
Duitsland, waarin Berlijn,
Saksisch Zwitserland en
ook de Rijnstreek werden
aangedaan. De reis
eindigde nogal abrupt in
Wiesbaden, waar men in
het casino het reisgeld
verspeelde.
+
Houtsnede
De houtsnede werd
gepubliceerd in het
Nederlandsch Magazijn,
1860, nr. 44, p. 345 bij het
overlijden van Maurits Ver
Huell.
+
Doesborgh
Gasthuisstraat Zuidzijde A
nr. 123.
+
Tante H.
Johanna Henriëtte
Suzanna de Vaynes van
Brakell. Zie naamregister
achterin.

April 1854 was ik bij Swart met 4 eerste en laatste lessen in 't schilderen. Maandag
+
+
10 Julij 1854 ging ik de Yachtclub-feesten te Rotterdam bijwonen, waar ik Liszt de
+
+
Yachtclub-feesten
pianist sprak, met chanteuse Dolbij dineerde en haar op het concert geleidde.
+
Op
10 juli 1854 werd het
Formes zong ook. s

Donderdag 10 Aug. 1854 naar Nijmegen en Berg en daal. - Donderdag 7 juni
1

1855 vertrok ik om over Rotterdam en Hâvre met Lelyveld op de Boot Ad. Ver
+
Huell naar Parijs te gaan. - Woensdag 25 Julij terug. - Vrijdag 31 Aug. 1855
+
teekende ik Doornenburg, later in de Geldersche Almanak opgenomen. -
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vijfentwintigjarig jubileum
van de Rotterdamse
Yachtclub gevierd. Maurits
Ver Huell behoorde tot de
oprichters, zodat de
familie Ver Huell werd
uitgenodigd.
+
Liszt
Trad op bij gelegenheid bij
het vijfentwintigjarig
jubileum van de
Rotterdamse afdeling van
de Maatschappij tot
Bevordering der
Toonkunst, dat evenals de
Yachtclub-feesten op
13-15 juli 1854 werd
gevierd.
+
Dolby
De Engelse zangeres
Charlotte Dolby Zie
naamregister achterin.
+
Formes
Zie naamregister achterin.
+
Parijs
Een als reisherinnering
aan Henri van Lelyveld
geschonken album met
tekeningen berust thans in
de archiefbewaarplaats
van het Leids
Studentencorps.
+
Geldersche Almanak
Bedoeld is de illustratie bij
een artikel in Het slot
Doornenburg in de
Geldersche Volksalmanak
voor 1865, p. 84-92. Zie
over dit artikel ook de
dagboek-aantekeningen
van Alexander Ver Huell
op p. 154 van deze
uitgave.

+

Woesdag 26 Maart naar Haarlem (Salvador in de gevangenis?) In april 1856
+
Winiawskij . Woensdag 11 Junij 1856 ging ik naar v. Lelyveld te Medemblik.
Donderdag 31 Julij 1856 ging ik naar 't Loo, Udler meer enz: - Donderdag 30
r

Sept. 1856 ging ik met Mama, oom Henri en Willemine naar Parijs. Donderdag
+
16 Oct. terug. - Lith de Jeude verkocht zijn Museüm Oct. 56. - In Mei 1857 had
ik mijn teekenkamer halfweg Oosterbeek. - Vrijdag 29 Mei 57 ging ik naar Keulen
+

r

Bonn enz: - Donderdag 18 Junij terug. - Zondag 11 Oct. 1857 ging ik het
+
Beekbergerbosch teeke-
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+

Salvador...
De agitator Mozes
Salvador was tot
gevangenisstraf
veroordeeld wegens
opruiing. Het jarenlange
proces liep tot de Hoge
Raad, die op 26 februari
1856 het vonnis
bekrachtigde. Per 1 april
1856 vond de
tenuitvoerlegging plaats.
Alexander Ver Huell was
getuige van het opstootje
dat met zijn arrestatie in
Haarlem gepaard ging en
legde de gebeurtenis vast
op een tekening, die in de
Bibliotheek Arnhem
bewaard is gebleven.
+
Winiawskij
De uitvoering inspireerde
Alexander tot een tekening
in De Nederlandsche
Spectator van 16 februari.
Deze datum is met de
tekst in tegenspraak.
+
Theodoor Gerard van
Lidth de Jeude
Hoogleraar in de zoölogie
in Utrecht, stichtte voor
eigen rekening een
uitgebreid zoölogisch
museum, dat voor een
groot deel naar de
Utrechtse universiteit
overging.
+
Keulen, Bonn enz
Tijdens zijn reis naar
Keulen, Bonn en
Wiesbaden zond
Alexander drie artikelen
naar de Arnhemsche
Courant, die onder de titel
Reis-Indrukken op 4, 11
en 18 juni werden
gepubliceerd. Zij werden
herdrukt in Schetsen met
de Pen [II] p. 48-62.
+
Het Beekbergerbosch
Natuurwoud ten
zuidoosten van
Beekbergen, was wegens
zijn moerassigheid slechts
bij droge zomers
begaanbaar.

31
r

+

nen (drooge zomer). Vrijdag 16 Oct. 57 ging ik naar Brussel Wiertz enz - Zaturdag
+
+
Wiertz
24 terug. - April 1858 Tafeldans-manie . - Zondag 18 April 1858 ging ik de
+

s

verbrande huizen te Elst teekenen. Maandag 30 Aug. maakte ik het portret van
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Op 20 oktober 1857
bezocht Alexander Ver
Huell voor de tweede maal
het atelier van de
Belgische schilder Antoine
Wiertz. De eerste maal
deed hij dit tijdens zijn reis
met tante Henriëtte de
Vaynes van Brakell naar
Frankrijk in 1853. De
bezoeken waren
aanleiding tot een artikel
De Schilder Wiertz, dat hij
twee dagen na zijn
terugkeer in Arnhem aan
de redactie van het
tijdschrift Nederland
aanbood en dat verscheen
in de jaargang 1857, deel
III. Het werd herdrukt in
Schetsen met de Pen [II]
p. 98-112.
+
Tafeldans-manie
Op 1 maart 1858
verscheen een boekwerk
van de magnetiseur
Petrus Jacobus Siemelink
(1818-1859), getiteld De
Eeuwigheid Onthuld, of
het leven na den dood.
Een beschouwing over de
onsterfelijkheid en het
voortbestaan van den
mensch na den dood van
het lichaam, gestaafd en
bewezen [...] Dit boek
bevatte onder meer een
handleiding voor
spiritistische oefeningen.
Het werd dezelfde maand
nog herdrukt. Wellicht
heeft dit werk Alexander
Ver Huell tot spiritistische
experimenten
geïnspireerd:
+
Verbrande huizen
Op 16 april 1858 brak in
Elst een brand uit, waarbij
zeven huizen in de as
werden gelegd.

+

Freule van Aarssen en zij het mijne. - Dingsdag 9 Nov. 1858 woonde ik een groot
+
+
+
Van Aarssen
souper bij voor v. Beers , gegeven in het Zwijnshoofd en stelde daar een toast
s

+

op hem in. - Dingsdag 12 Julij 1859 naar Brussel en Spa . - Vrijdag 26 Aug.
s

+

r

terug. - Maandag 29 Aug. naar Grefrath an der Lech (?) Maandag 5 Sep. terug.
+
- Woensdag 11 april 1860 naar Bonn voor Baunscheidt . - Zondag 6 Mei te 1 uur
+
in den nacht terug wegens ziekte van mijn vader . - Donderdag 7 Junij weder
naar Baunscheidt. - Maandag 25 Junij 1860 terug. - Moest Donderdag 28 voor
mijn oog weêr naar Bonn. -
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Albertina van Aerssen
Beyeren van Voshol. Zie
naamregister achterin. De
portretten (of kopieën
daarvan) bevinden zich in
een Herinneringsalbum
van Alexander Ver Huell
in het gemeentearchief
Arnhem, lijstnummer 2,
pag. 8-9.
+
Van Beers
Op 9 november 1858
droeg de Vlaamse dichter
Jan van Beers voor uit zijn
dichtbundel
Levensbeelden, waarvan
hij het manuscript zojuist
aan zijn uitgever J.H. van
Kesteren had
aangeboden, op een
kunstavond (soirée
litteraire) in Musis Sacrum.
+
Een toast
Van Beers' dichtbundel
Levensbeelden ving aan
met een cyclus Op
Krukken, geïnspireerd op
tekeningen van Alexander
Ver Huell en ‘Aen den
gevoelvollen kunstenaer’
opgedragen.
+
Spa
Alexander gebruikte de
baden van Spa om daar
genezing te zoeken voor
zijn linkeroog. Sedert
maart 1869 leed hij aan
een oogontsteking.
+
Grefrath an der Lech
Ook deze reis was
bedoeld om genezing te
zoeken.
+
Dr. Carl Baunscheidt
Zie naamregister achterin.
+
Ziekte van mijn vader
De beschrijving van deze
terugreis en de ziekte en
dood van zijn vader
Maurits bevindt zich op p.
32-33 van deze uitgave.

s

+

Woensdag 22 Aug. komt Mama bij mij te Bonn. - Oom en Tante reizen door . r

+

Oom en Tante...
Op reis naar haar zoon
Alexander werd Louise de
r
Vrijdag 19 Julij terug - Woensdag 25 Sept. staken wij de straat over en kwamen Vaynes van Brakell
+
begeleid door haar broer
in dit huis: gekocht van de Bentinck's . Henri de Vaynes van
r
+
Vrijdag 11 Oct. ging ik bij Engelberts logeren op de Wiersse . - Zondag 20
Brakell en haar zuster
terug. - Donderdag 22 Mei 62 met Mama naar den Helder. Maandag 2 Junij terug. Henriëtte. Beiden begaven
zich naar Baden-Baden.
Dit blijkt uit
+
1863
dagboek-aantekeningen
+ van Louise in het
1863
Rijksarchief Gelderland.
De hierna
volgende
+
Verkoop...
aantekeningen geven een
De verkoop vond plaats op
kort30
verslag
van1860.
Alexander
oktober
Ver +Huells
reis naar Parijs
De Bentinck's
na de
breuk
met Marie
Willem, baron
Bentinck.
Anemaet.
Zie naamregister achterin.
+
De Wiersse
g
Van deze logeerpartij in
Vrijdag 22 Mei 's avonds reed ik naar Emmerik. Zat. over Ruhrort naar Aken.
Vorden wordt nog geen
Zondag 24 Kwam ik te Parijs in het Hôtel des Etrangers. 25. Naar de
melding in het dagboek
+
g
Tentoonstelling . 26 Dingsdag 3 brieven. Faust v. Gounod. 27 Brieven. 28 Dond.
gemaakt. Henri Engelberts
bewoonde van 1858-1863
het kasteel De Wiersse,
mogelijk als huurder van
de familie Van Heeckeren.
Er bestond een goede
verstandhouding tussen
de familie Engelherts en
de familie Van Heeckeren:
Aurelia Carolina van
Heeckeren van Kell was
een verre verwant.
+
Tentoonstelling
Schilderijenexpositie in de
Salon van Parijs en de
alternatieve tentoonstelling
in de Salon des Refusés,
de eerste manifestatie van
de Impressionisten. Een
nadere beschrijving
bevindt zich op p. 90 van
deze uitgave.

Hotel Kleij. - Keer met Mama Donderdag 6 September (boot Göthe) terug. - Oct.
+
1860 Verkoop van de Kemenade . - Donderdag 27 Junij ging ik naar Parijs 1861
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+

+

Revue. Spahis. Turco's . Parodie Croquet. 29 Versailles. 30 Pillules du Diable . 31
+
+
+
+
Revue
Courses . 1 Junij Luxembourg. Haydée . 2 Jardin des Plantes. Cirque . 3 Brieven.
+
Toespeling
op de militaire
Luxembourg. 5 Hippodrome. Herman. 6 Luxembourg. Willis (liefste, gracieuste
parade, die Alexander in
+
ballet dat ik ooit zag. 7 Champs Elysées. 8 Huguenots . 9 Wandeling. 10 Bois
het Bois de Bologne
+
+
+
de Boulogne. 11 Dame aux Camélias . 12 La Famille . Zaturdag 13. La Poissarde
meemaakte. De Spahi's
+
. 14 Les Huguenots. Maandag. Deux Lions . Dingsdag en Woensdag Museums en Turco's zijn
benamingen van
inheemse regimenten uit
de Franse koloniën in
Afrika.
+
Pillules du Diable
Vermoedelijk de titel van
een vaudeville.
+
Courses
Paardenrennen.
+
Haydée ou le Secret is
een opera van D.F.E.
Auber naar een libretto
van E. Scribe. Op 28
december 1847 ging zij in
première.
+
Cirque
Mogelijk is dit de
leeuwentemmer Hermann,
waarvan ook sprake is op
p. 89 van deze uitgave.
+
Willis
Geestenfiguren van
verloofde en verlaten
meisjes die voorkomen in
het fantastische ballet
Giselle naar een idee van
Théophile de Gautier en
Jean Caralli op muziek
van Adolphe Adam (1841).
+
Les Huguenots
Alexanders favoriete
opera van Giacomo
Meyerbeer (1834).
+
La Dame aux Camélias
Vermaard toneelstuk van
Alexandre Dumas fils
(1824-1895) naar de
gelijknamige roman. In
1852 ging het in première.
+
La Famille
Toneelstuk van G. Boyer.
+
La Poissarde
Vermoedelijk de titel van
een vaudeville.
+
Deux Lions
Vermoedelijk de titel van
een vaudeville. Mogelijk is
het dezelfde die op p. 89
van deze tekst wordt
beschreven.
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+

g

enz: Donderdag Dame Blanche . Vrijd. Zat. Zond. Maand. Muséa etc: Woensdag
+
23 Junij kwam van Outeren . Logeerde ook in het Hotel des Etrangers. Ook
Charles Rochussen. Zaturdag 5 Julij vertrek van Parijs. -
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+

Dame Blanche
Komische opera van F.A.
Boieldieu naar een
scenario van E. Scribe
(1825).
+
Thomas Johannes van
Outeren
Zie naamregister achterin.
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1860
De droevigste dagen van mijn leven
+

Zondag 6 Mei kreeg ik 's morgens om half tien in Bonn op mijn kamer bij Forsbach,

+
o
543
Sternstrasse N 107 een brief waarin Moeder mij schreef niet langer te durven
verhelen dat de gezondheid mijns vader verminderde: hij was echter nog niet
bedlegerig; liep nog door de kamers op en neer enz.: - Den volgenden dag moest

e

+

ik juist de 3 behandeling bij Baunscheidt te Endenrich tot genezing van mijn oog
ondergaan. - De trein van 9 uur was reeds vertrokken. - Die van 4 uur ging slechts +Baunscheidt
Vanaf het voorjaar van
tot Emmerik. - Ik liep zoo snel mogelijk naar Baunscheidt, nam een rijtuig naar
Bonn terug, ging om 12 naar Keulen in de hoop van met de boot door te kunnen 1859 leed Alexander Ver
gaan, die echter slechts tot Dusseldorff voer. - Om 4 uur spoorde ik naar Emmerik Huell aan een oogkwaal:
en om 9 uur kwam ik daar aan; bestelde terstond postrijtuig naar Arnhem à ƒ11. hij dreigde aan de
rechterkant geheel blind
Een halfuur voor Westervoort schrokken de paarden voor een vrouw die een
te worden. Na
+
boezelaar over het hoofd had geslagen, stortte het rijtuig om en brak de
verschillende specialisten
disselboom. - Terwijl de koetsier de paarden voor een afgelegen boerderij bragt te hebben geraadpleegd,
stond ik alleen op den eenzamen weg bij het rijtuig. De maan scheen helder volgde hij een kuur bij Dr.
eindelyk kwam de koetsier terug; kort daarna hoorde ik de bel van het postkarretje: Carl Baunscheidt, die
het vroor. - maar hoe gelukkig was ik, in mijn dun jasje op de open postkar meê gespecialiseerd was in
naar Arnhem te mogen rijden! - Mijn moeder dacht dat het beter was dat ik mijn een methode die aan
acupunctuur doet denken.
vader, zoo midden in den nacht, niet sprak - kon ik het laten? - ik verlangde te
+
Boezelaar
zeer hem te zien - doch barstte in tranen uit, zozeer vond ik hem veranderd. - de
Schort.
tong gezwollen; de spraak schier onverstaanbaar; tweemaal zeide hij ‘Alexander’
+
en was hevig ontroerd. - Tegen den morgen ging ik een uurtje slapen. - Maandag
r

+

542
7 mei vond Doct. Nienabbar de pols veel kalmer; de tong veel minder ontstoken.
- Hoop. - 'S avonds dezelfde toestand. - steeds lijdende: steeds hevige brand in de
keel en mond - 's nachts waakte ik tot 3 en ging toen slapen. - 8 Mei's morgens nog
hoop en dezelfde toestand. - Onbeschrijfelyke droefheid. - papa zegt steeds te
verlangen naar den dood - spreekt anders niet - tegen 6 ure komt een pakje van
den Naturalist Snellen van Vollenhoven, een vriend mijns Vaders - ik zeg het aan
+
papa - naauwlyks verstaanbaar fluistert hij - ‘zend het aan de Roo van Westmaas
+
en schrijf hem dat het iets hoogst belangrijks bevat, wel waardig om door hem
De Roo van Westmaas
vervolgd te worden. - Kort daarop kwam ik weêr aan zijn bed - hij sprak niet doch Vermoedelijk betrof het
een zending originelen
ik zag dat hij ongerust was, of ik wel goed alles geschreven had - ik zeide hem
letterlyk wat ik aan de Roo had gemeld. - Dien geheelen nacht dezelfde toestand. van vlinders. Mr. E.A. de
Roo van Westmaas was
- 9 Mei De doctor vindt de toestand verergerd. - Den heelen dag benaauwd redacteur van het
spreekt niet dan om te zeggen dat hij verlangt te sterven - welke uren, welke
Tijdschrift voor
minuten! - 'S avonds komt een antwoord van de Roo - ik vraag of papa het verlangt
Entomologie en
te hooren - hij gaf een teeken van toestemming - ik lees het voor - met een
publiceerde er
onduidelyke stem corrigeert mijn vader nog de Latijnsche namen der vlinverscheidene artikelen.
Zie naamregister achterin.
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ders die ik niet juist uitsprak. - ik zeide hem dat ik met zulk een genoegen de
afbeelding gezien had van den schoonen vlinder die naar hem genoemd was. - Hij
+
zeide ‘die hebt gij al vroeger gezien, gij zijt dat vergeten’ en het was zoo - ik
+
herinnerde het mij terstond. - Na dien tyd steeds zwaarder benaauwdheid. Van
541
mij wil mijn vader nog om het uur een lepeltje innemen tot vermindering van de
brand in tong en keel. - Mama geeft de medecijn in. - De pupillen der oogen meestal
+
gedilateerd . - Spreekt niet. - met groote moeite en bevende handen blijft mijn vader
steeds met een zakdoek zijn mond afvegen. - in die groote zindelykheid, die den +Gedilateerd
ouden militair door zijn geheele leven eigen was, is voor mij iets hartverscheurends Opengesperd.
om aan te zien. 10 Mei de toestand hoogst bedenkelyk - ik smeek den doctor toch wat tot leniging
te geven - kan het 's middags naauwlyks langer aanzien - wijk niet van zijn bed laat den Doctor tegen 4 uur halen - hij schrijft den laatste medicijn (poeyers) voor:
- ... een oogenblik dat ik de lieve, vermagerde hand van papa kus en mijn tranen er
over biggelden zegt papa zacht: ‘Alexander, Alexander’. dit zijn de laatste woorden
die ik van hem hoorde. - Wat later had hij nog aan Mama die hem het drankje wilde
ingeven toegevoegd ‘laat mij toch maar sterven’. Om 7 uur komt de poeyer: - daarna
ging papa achterover in het kussen liggen - na tweemaal getracht te hebben op zijn
regter zijde te gaan rusten. - wij dachten dat de medicijn af moet drijven. Het
benaauwd rogchelen hield op - de ademhaling werd zacht, ongeregeld - de pupillen
gedilateerd - wij hoorden driemaal hikken - en het was doodstil in de kamer, om 9
uur. †
+
Den volgenden avond heb ik zelf - niet willende dat een vreemde het lijk van mijn
+
+
540
vader zoude aanraken - hetzelve met mijn oppasser Hendrik afgelegd;
+
Een brief van zijn Moeder, die door mijn vader zoo innig bemind werd, heb ik
Hendrik
Hendrik Wiggers. Zie
op zijn hart gelegd. - Hoewel mijn vader nimmer iets daaromtrent heeft willen
verder naamregister
bepalen en ik zelfs nimmer een zweem van verklaring daarvan uit hem konde
lokken, heb ik echter mijne Moeder er toe overgehaald (die Arnhem prefereerde) achterin. Een oppasser is
om zijn stoffelyk overblijfsel te Doesborgh in het famillegraf bij dat van zijn vader een gehuurde knecht voor
boodschappen.
+
en geliefden broeder Frederik te doen bijzetten. - Zaturdag 12 mei om 7 uur des
+
avonds reed ik met mijn Oom Henri de Vaijnes van Brakell achter de lijkkoets
Zijn vader...
Everhard Alexander Ver
naar Doesborgh; de Koster en Hendrik volgden in een tweede rijtuig. - Aan de
tol wachtten ons de dragers en lantaarndragers. - ook nog een paar koetsen uit Huell en Alexander
Frederik Ver Huell. Zie
Doesborgh. - J. Tengbergen, H. Aberson en J. Ketjen waren bij de begrafenis
tegenwoordig. - Afzonderlyke pakjes met een fooi voor elken drager moest ik zelf naamregister achterin.
in mijn zak hebben en uitdeelen: - stuitende gewoonte. - Om half vier in den nacht
u

was ik terug bij mijne Moeder. - (den 11 zware onweders).
In een leegen duivenkooi onder de veranda had een vogeltje zijn nestje gemaakt.
- wat zoude mijn gevoelige vader daar een genoegen in gehad hebben! Onbeschrijfelyk gevoel van verlatenheid.
_____
A. Ver Huell
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Familiegraf van de Ver Huells in Doesburg met het beeld, in opdracht van Alexander Ver
Huell vervaardigd door Franz Stracké. Fotografische opname uit ca. 1861. Gemeentearchief
Arnhem, collectie Ver Huell.

[1861]
+

Dagboek van Alexander Ver Huell.
Van 21 November 1861 tot 8 September 1869.
(Eigenhandig geschreven van p

a

1 tot p

a

+

1

564 zonder een uitgescheurd)

r

21 Nov.
r

De H. Teding van Berkhout stelt mij een brief ter hand van eene jonge Dame die
+
mijn Schetsen met de Pen enz: in het Fransch wil vertalen en uitgeven.
+

Schetsen met de Pen
door Alexander V.H.
uitgegeven bij J.H.
Gebhard & Co,
Amsterdam, 1853. Wie de
heer Teding van Berkhout
en de jongedame zijn, kon
in dit verband niet met
zekerheid worden
vastgesteld. Vermoedelijk
bemiddelde Mr. Willem
Pieter Adriaan Teding van
Berkhout. Zie
naamregister achterin.
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r

22 Nov.

mijn antwoord.
Ernstig heb ik nagedacht over de vereerende propositie mij gisteren gedaan - en
ben tot de overtuiging gekomen dat het geheel ondoenlyk zal wezen de plaatjes
met tekst in het Fransch terug te geven en dat van de gedrukte stukjes slechts
eenige voor vertaling vatbaar, en zelfs waardig zijn vertaald te worden. - Ik voor mij
heb ook liever dat die geheele primitieve uitgeverij vergeten worde, zij heeft haar
pligt gedaan en - ‘Lasse ruhen die Todten!’ Buitendien levert onze rijke litteratuur
een menigte prozastukken van andere schrijvers en schrijfsters op, die dunkt mij
vrij wat beter dan mijn wilde Schetsen en Krabbels de eer verdienen van door de
lieve hand van een jong meisje omgewerkt te worden enz: -

r

22 Nov.

+

+

Schrijf aan den Notaris Pasteur dat hij de verpachting Zondag publicere, en over
+
+
Pasteur
de conditien Goris consultere, de verpachting voor 4 jaren, zonder hooijen.
r

- Schrijf aan Goris zich tijdig bij den H. Pasteur te vervoegen, om de conditien
te bepalen.
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Notaris te Doesburg. Al
zijn handelingen hebben
betrekking op goederen
onder Keppel uit de
nalatenschap van
Everhard Alexander Ver
Huell, die in Doesburg
overleed. De
eigendomsbewijzen van
zijn goederen die door
Maurits werden geërfd,
bleven onder een
Doesburgse notaris
berusten.
+
Verpachting
Bij opbod uitbesteed,
waarbij tevoren de
voorwaarden werden
gepubliceerd. De bieder
werd geacht met de
voorwaarden bekend te
zijn.
+
Goris
Vermoedelijk de pachter
Jan Goris, waarover niets
naders bekend is,
Alexander Ver Huells
zaakwaarnemer. Eerder
was hij dat van de familie
Tengbergen.

s

- Aan den Not. Ketjen dat hij zoo noodig aan Veltink de pacht opzegge van Ter
+
Kuisch .
+

r

+

22 Nov. Schrijf 's avonds aan den H. Pasteur, naar aanleiding van een brief van
r

den H. Tengbergen dat het beter is de weiden voor 6 jaren te verpachten.
_____
r

+

- Ontvang een allerliefsten brief van den H. de Moraaz Imans die mij ook uit
e

naam der weduwe van mijn overleden vriend F. de Moraaz Imans, Lid der Prov.
Staten enz: bedankt voor het portret door mij ex memoria van hem vervaardigd.

g

r

Ter Kuisch
Hoeve behorende tot de
onroerende goederen die
oorspronkelijk door
Alexanders oudoom Carel
Hendrik Ver Huell werden
nagelaten. Door A.
Tengbergen verpacht aan
Hermannus Veltink.
+
2
+
[C.J.] de Moraaz Imans
Zie naamregister achterin.

Zat. 23 Nov.

Ketjen schrijft mij dat hij gelooft dat het contract van pacht voor Ter Kuisch loopt tot
y

r

22 Feb. 1862. en raadt mij dus het oude Pacht-Contract aan den H. Tengbergen
te vragen, en Veltink zich de nieuwe conditien bekend te maken.
r

- Ik schrijf terstond den H. Tengbergen en vraag ZE. mij het stuk morgen (Zondag
24) te zenden.

r

Maandag 25 Nov.

r

Heb nog geen antwoord van den H. Tengbergen. - Veltink komt 's morgens bij mij.
e

+

Hij beweert dat het tegenwoordige Pacht-Contract loopt tot St. Peter 1863. - zegt
dat van Diek sprak van de geheele hoeve te verbouwen, (nieuw huis en stalling: +St. Pieter
het oude huis mestput.) Hij zoude gaarne twee mijner weiden in pacht hebben. 22 februari.
e

e

(de Gr. en Kl. Hel.) Ik verneem voor het eerst van hem dat hij de Groote Hel hooit.
- Tengbergen zeide mij hier niets van, zoomin als Goris. - Deze weide is dezelfde
r

welke de H. Tengbergen mij afraadde publiek met de overige te verpachten.
_____
+

r

r

Maandag 25 Nov. Krijg een brief van den H. Tengbergen die mij schrijft
+

3
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+

dat mijn Oom Frits Ver Huell en niet Tante het pacht-contract van Ter Kuisch in
+
handen had, en dat hij dit niet onder de papieren van Tante vond.
Oom Frits
Alexander Frederik Ver
_____
Huell. Zie naamregister
Schrijf aan Ketjen wat Veltink mij zeide en verzoek hem ten spoedigste van
achterin.
Kolenbrander (bij wien Veltink beweerde dat het Contract was opgemaakt) om
inlichting in dezen te vragen. - Vraag hem tevens of hem berigt werd dat volgens
mijn lastgeving de verpachting in Doetinchem Zondag gepubliceerd is geworden.
_____
- Ontvang heden mijn kast voor Oudheden.
_____
- Vraag 's morgens aan den Notaris Kuijck of er in het koopcontract van ons huis
niet een speciale herhaling noodig was der bepalingen omtrent de vrijwaring
ij

+

tegenover Rhijn-Spoorweg Mat. enz: Mij werd te zijnen kantore gezegd dat dit
r

geheel onnoodig was. Ik maakte hem er opmerkzaam op dat de H. Anemaet dit
r

+

echter gedaan had voor den H. Bentinck : Men verzekerde mij herhaaldelyk dat
dit ook overbodig was geweest.

Dingsdag 26 Nov.
r

+

Ontvang 's avonds laat een brief van Ketjen, waaruit blijkt dat de H. Tengberging
[sic] met den datum in de war is, hetgeen trouwens blijkt uit zijn voorlaatsten brief
r

die gedateerd was Doesborgh 2 Dec. 61. - Hij verwachtte mij Morgen Woensdag.
- Ik schrijf het in alle haast af, wijzende op dit nieuwe misverstand. r

27 Nov. Schrijf aan den H. Ketjen en vraag om nadere opheldering omtrent
+
de noodzakelykheid van Veltink lang van te voren met nieuwe condi- tien bekend
o

te maken. - 2. of ik ook, nu het pacht-contract niet te vinden is, eenige voorloopige
maatregelen te nemen heb, ten einde latere moeyelykheden te voorkomen. vraag nogmaals of hij berigt kreeg van de publicatie der Verpachting op 4 Dec.
e

a. .
_____
Schrijf aan Veltink en verzoek hem het onder hem berustende Pachtcontract
mede te brengen, aanstaanden Maandag, 12 uur.
_____
ie

- Schrijf aan J. Gorus en gelast hem mij per omgaanden te melden of de Pub.
e

r

Zondag l.l. plaats had? 2. welke conditien er tusschen hem en den H. Pasteur
zijn gemaakt.
_____
r

De
Rhijn-Spoorwegmaatschappij
Particuliere
spoorwegonderneming,
exploiteerde de
lijnverbinding
Amsterdam-Rotterdam-Utrecht-Arnhem.
Men was voornemens de
spoorlijn door te trekken
naar Zutphen. De
Bovenbergstraat, waar
Alexanders woonhuis
stond, was vlak bij de
spoorbaan in de nabijheid
van het Arnhemse station
gelegen.
+
Anemaet, Bentinck
Willem Hendrik Anemaet
en W. baron Bentinck (zie
naamregister achterin)
waren achtereenvolgens
bewoners van het pand
Bovenbergstraat 7, dat nu
eigendom was van de Ver
Huells.
+
Tengberging
Tengbergen.
+
4

- Schrijf aan H. Pasteur en vraag hem mij ten spoedigste te melden of hij de
verpachting Zondag l.l. gepubliceerd heeft en welke conditien er bepaald zijn. - ook
verzoek ik hem het mij te melden zoo er nog eenige formaliteiten te observeren zijn,
ten einde later moeyelykheden te voorkomen.
_____
Ontvang 's avonds laat een brief van Ketjen die mij schrijft dat hij Tengbergen
met mijn schrijven bekend heeft gemaakt. - Hij geeft mij de redenen op waarom het
noodzakelyk is Veltink voor Feb. 63 met de nieuwe pacht-conditien bekend te maken
en een contract te sluiten.
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+

_____
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+

- Ik voorzie den val van het ministerie Heemstra , Loudon, Casembroodt. - Mogelyk
+
blijft H. van Kattendijcke. Er is weder kans voor Thorbecque. Ministerie Heemstra

29 Nov.
r

Schrijf aan mijn neef v.d. Horst, dat de H. Ketjen vermoedt dat het pachtcontract
van Ter Kuisch met de nagelaten papieren van oom Frederik V.H. in handen der
Abersons is gekomen en verzoek hem het mij te sturen.
+
29 Nov. Krijg een brief van Gorus: hij maakt excuses. - De afkondiging heeft
n

Zondag plaats gehad, en zal aanstaanden Zondag ten 2. male plaats hebben.
k

e

Op 30 januari 1862 diende
het ministerie-Heemstra
zijn ontslag in, omdat dit
overwegend conservatieve
kabinet geen meerderheid
bij de Tweede Kamer kon
vinden. Voor nadere
gegevens over de
ministers, zie
naamregister achterin.
+
5

e

Eens in de 6 jaar, n. het 3 of 4 jaar hooyen, in welk geval het hooigras voor 15
+
+
July van staan moet wezen . - Het bloothooi steeds voor 25 July, van ieder jaar:
+
+
+
Van staan moet wezen
Geen ander dan hoornvee weiden. - Pasteur ontvangt de p-penningen .
Moet gemaaid zijn.
_____
+
Bloothooi
- Ontvang van Pasteur een brief: dezelfde inhoud als die van Gorus. r

+

Verpachting op 4 Dec. 11 uur in het Heeren-Logement .

r

30 Nov.

De rede van mijn ouden Academievriend, den minister van Kolonien, Loudon
+
bevestigt wat ik onlangs in de Voorrede mijner [‘]Schetsen met de Pen ’ schreef.
‘De P[ublieke] O[pinie] eindelyk is de publicist die zich om laat koopen en voor
+
zoveel den regel lastert en liegt.’ Hij zegt in de zitting der Kamer van gisteren .
‘het is hem aangenaam ophelderingen te geven, daar hij in de laatste dagen
zoozeer het mikpunt is geweest van oneerlykheid en bezoldigden laster. -’
Sommige aantijgingen noemt hij ‘onwaarheid’ andere ‘laster’. ‘Maar ik zal van
dat alles afstappen’ zoo vervolgt hij ‘en er dit alleen nog van zeggen, dat dergelyke
middelen slechts hen bezoedelen en schandvlekken, die er zich van bedienen.’
+
_____
- Waar moet het heen met de algemeene slechte toestand der Finantien in
geheel Europa - en de overdreven oorlog-toerusting der groote Natien? Zal
Frankrijk zijn spreekwoord in werking brengen ‘Je prend mon bien où je le trouve.’
en zullen de kleinen moeten bloeden?
_____
+
- + Verder de rede van Loudon doorlezende zie ik dat hij weder op een ander
k

punt geheel overeenstemt met wat ik steeds in mijn werkjes bestreed na de
‘partijzucht’ en waarvan ik in de voorrede mijner Schetsen na de phrase tegen
de ‘publieke opinie’ zeg. ‘Maar voor het oordeel van hem, die in godsdienst,
politiek en kunst slechts hoort naar de stem van zijn ontwikkeld verstand, van
zijn veredelden geest; die noch tot een partij, noch tot een vrijf-kliek behoorende
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Gemaaid hooi.
+
Hoornvee
Dus geen paarden,
varkens of pluimvee.
+
P. penningen
Pacht-penningen.
+
Het Heerenlogement
Was gelegen te Doesburg
op de plaats van het
perceel Koepoortstraat 70.
+
Schetsen met de Pen
van A.V.H. [tweede
bundel]
Uitgegeven door de gebr.
van Es in Amsterdam,
1861. Het hier volgende
citaat is aan het
voorwoord ontleend.
+
Gisteren
Zie Handelingen der
Tweede Kamer van 28
november 1861. De
uitspraak werd gedaan
tijdens de verdediging van
de koloniale begroting
door de regering.
Alexander voorzag het van
een kruisje, omdat hij het
belangrijk vond.
+
6

+

enz:’ Loudon toch zegt sprekende van de benoeming des Heeren Sloet: ‘... en dat
+
is een triomf voor alle partijen of voor geene van alle in zoover een eerlyk, flink
Sloet
Toespeling op de
man aan het roer wordt geroepen, die zich niet in eene of andere rigting laat
benoeming van L.A.J.W.
medeslepen, naar geene omdat hij tot geene der partijen behoort.’
baron Sloet van de Beele
_____
tot goeverneur-generaal
+
- Weimar ten Kate, alhier woonachtig heeft een Blijspel gemaakt, waarvan de
r

Proloog (in verzen) door Potgieter, (Red. van de Gids) gecorri-
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van Nederlandsch-lndië op
23 juni 1861.
+
Een Blijspel
Het stuk bevindt zich in
handschrift in het
Theatermuseum, cat. nr.
6 G 44. De volledige titel
luidt: Zoo Zijn er Geweest.
Blijspel in drie Bedrijven
[...] Gedeeltelijk na
Klassieke Schrijvers der
18e Eeuw. De
kanttekeningen van
Alexander Ver Huell zijn
gemaakt naar aanleiding
van mededelingen van de
auteur.

38
r

geerd is, en het stuk zelf drie dagen lang door Schimmel (mede Red. van de Gids)
omgewerkt. - De Intrigue is ontleend aan een der stukken van Voltaire; de personen
aan de Caractères de Bruyère. - dus alles plagiaat. - Hij zelf verhaalde mij dit heden.
Zelfs de titel is plagiaat. ‘Zoo zijn er geweest.’

Maandag 2 Dec.
Veltink brengt mij het Pacht-Contract. Wil volstrekt de nieuwe voorwaarden kennen.
Eerst moet de verpachting in Doetinchem hebben plaats gehad. -

Dingsdag 3 Dec.
+

Ga 's morgens om 7 uur per diligence naar Doesborgh, neem aldaar een vigilante
+
en rijd naar Ter Kuis. Wandel met Veltink de geheele plaats rond; hij wil twee
7
boschjes aan de kant der Wetering uitsteken en tot weide maken; eenige velden
liggen aan dienzelfden kant in de klaver, om ook tot weide te maken. - Zeg hem nog
niet hoe veel de nieuwe pacht zal bedragen. - ook Ketjen had mij afgeraden dit te
doen.
_____
's Avonds bij Tante Buijs groote St. Nikolaas-letter surprise.

Woensdag 4 Dec.
r

+

Rijd 's morgens met den H. Tengbergen naar Doetinchem, ga eerst mijn kribwerken
aan den Yssel zien, vervolgens naar de Verpachting. Kan uit de rekeningen van +Mijn kribwerken
Gorus niets wijs worden, vraag hem naar een gedétailleerde opgaaf van uitgaven Op de eigenaars van
goederen, gelegen aan de
en ontvangsten. - Ik weet dat hij ƒ200 heeft ontvangen (pachten), ook geld aan
Oude IJssel, rustte de
verkoopen van hout en haver. Verpachting
1 groot 5,18,60 voor

266 aan Kuiperij

2 groot 3,80,70 voor

208 aan Remmeling

3 groot 1,38,40 voor

69 aan Dingsdaal

4 groot 2,60,10 voor

110 aan Rademaker

5 groot 4,37,80 voor

222 aan Uithorst.
____________________

te zamen

ƒ875.

De overblijvende weide groot 5,69,30 zal ik zelf hooyen en een volgend jaar
verpachten daar er nog in wordt gewerkt.
r

De H. Pasteur zal mij de pachtpenningen overmaken.
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verplichting tot onderhoud
van de bedijking. Op dit
moment werd door Ver
Huells zaakwaarnemer
Goris een factuur over de
periode
september-december
1861 ingediend voor
kribwerken bij de percelen
onder Zeddam.

_____
Rijd 's avonds per vigilante naar Arnhem.
_____
Gaf aan Veltink te Doetinchem zijn Pacht-Contract terug, dat ik gecopieerd heb.

+

Donderdag 5 Dec.
+

8

Zend aan mijn ouden, zieken muzykmeester C.R. Marx als St. Nikolaas surprise
ie

o

ƒ50,- Russisch Obl. Coupon N 54589.
_____
+
- Het gebeurde met de Trent zal volgens mijn gevoelen geen oorlog tusschen
Engeland en Amerika ten gevolge hebben. - Zoo Engeland oorlog
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+

De Trent
Toespeling op een
internationaal incident
tijdens de Amerikaanse
Burgeroorlog. In augustus
1861 zonden de
Zuidelijken diplomatieke
missies uit naar
verschillende staten in
Europa om hun belangen
te behartigen. Zij werden
echter als opvarenden van
het Engelse
koopvaar-dijschip de
‘Trent’ onderschept door
het Noordelijke
oorlogsschip San Jacinto
en gevangen genomen.
Deze inbreuk op Britse
rechten leidde bijna tot
wapengekletter, omdat
koningin Victoria bij
ultimatum de vrijlating van
de gevangen genomen
gezanten eiste.

39
verklaart voorzie ik dat het onderling belang N. en Z. Amerika vroeg of laat weder
zal vereenigen.

6 Dec.
Ontvang een brief van v.d. Horst die mij schrijft dat het Pacht-Contract van Veltink
wel bij H. Aberson is maar niet door hem gevonden kan worden.

7 Dec.
Schrijf aan v.d. Horst dat Aberson zich geen moeite moet geven daar ik het P.C.
van Veltink zelven bezit.

Zondag 8 Dec.
s

Tack zendt mij voor St. Nik. 3 reis-gidsen. Hij schrijft mij dat hij ‘pour la mémoire’
n

een gezigt van Zutphen vóór de Spoorwegveranderingen in Brussel laat lithogr.
+
naar zijn teekening en dat hij later een Cahier Gezigten van Zutphen in het licht zal
+
geven.
Cahier
Een cahier of portefeuille
_____
met deze titel wordt niet
- Antwoord aan Tack, dankbetuiging en wensch van goed succès.

Vrijdag 13 Dec.
Veltink brengt ons een vet varken en profiteert van de gelegenheid om de
+
pachtkwestie te entameren. Na lange pourparlers breng ik de nieuwe pacht op
ƒ900, behalven de grondlasten die ook voor zijn rekening zijn. Ik schrijf dit aan
Ketjen en vraag hem tevens of ik ook ter voorkoming van verjaring enige
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vermeld in de
prentencatalogi van
Frederik Muller of de Atlas
van Stolk. Ook is zij niet
bekend in het
gemeentearchief en het
gemeentemuseum van
Zutphen. Mogelijk is zij
nimmer verschenen.
+
Pourparlers
Onderhandelingen.

+

maatregelen moet nemen daar ik nieuwe be- wijzen heb gevonden dat er gelden
+
in de fabriek staan.
Hij antwoordt mij hier niet op. - Ik heb nu een brief van oom van 1834 en van
Tante van 1853 die van gelden in de Fabriek melding maken. - Nooit zoude ik
echter van dit wapen gebruik maken dan tot verdediging tegen onbillyke of lastige
aanvallen der Abersons. Ketjen expliceert mij waarom ik van de nog te ontvangen
gelden ƒ1150 aan Tengbergen moet uitkeeren.
_____
+
Strackée komt mij vertellen dat Ketjen bij hem een marmeren beeld heeft
besteld. - Ik had den talentvollen, braven kunstenaar met warmte aan Ketjen
gerécommandeerd en toen hij mij vroeg wat ik voor het beeld op het graf mijns
+
vaders betaald had, gezegd dat het accoord was ƒ350 maar dat ik hem, toen de
arbeid zoo voortreffelyk naar mijn oppervlakkig schetsje door den genialen
beeldhouwer was uitgevoerd, met ƒ400 gehonoreerd had. Strackée is voor mij
het idéaal van den waren kunstenaar, zachtmoedig, nederig, minzaam - en daarbij
vol vuur en geestdrift wanneer het de kunst geldt en werkzaam zelfs tot opoffering
toe zijner krachten. - Want dikwijls heb ik hem hoestende gevonden, bleek met
diepe wallen onder de oogen en klagende over benaauwdheid op de borst. - En
welk een edele uitdrukking ligt er in zijn gelaatstrekken! Steeds doet hij mij denken
aan de Tijpe van den Jesus. - Hoe jammer dat bestellingen voor kerken schier
de enige bestellingen zijn die hij krijgt, waar bij een Petrus hem maar half zoo
duur betaald wordt als een Jesus, een Paulus weder de helft minder als een
Petrus, etc:. Ik beklaag deze armen kunstenaar met zijn talrijk huisgezin!

+

9

+

Gelden in de fabriek
Bedoeld wordt de
Keppelsche IJzergieterij,
een familiebedrijf van de
Van der Hardt Abersons.
In 1859 verstrekte
Alexanders vader aan
Frits van der Hardt
Aberson een lening omdat
deze laatste zijn aandelen
uit de fabriek wilde
terugtrekken voor de
financiering van de
exploitatie van bouwland
en de fabriek niet over
voldoende liquide
middelen beschikte. Bij de
uiteindelijke verdeling van
de nalatenschap van Carel
Hendrik Ver Huell in 1861
werd dit bedrag op
voordelige wijze
verrekend.
+
Marmeren beeld
Een Amorbeeld,
gehonoreerd met ƒ150,00.
Vgl. de
+
Maandag 16 Dec.
dagboekaantekeningen
+
10van 11 maart 1862.
+
Het beeld...
Zend aan H. Engelberts een voortreffelijk zak-kijkertje door mij in Parijs gekocht. Het grafmonument van
Alexanders vader, een
lezende engel, bevindt
zich nog steeds achter het
familiegraf op de
gemeentelijke
begraafplaats van
Doesburg, waar Alexander
zelf ook is bijgezet.
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40
_____
r

- Aan den H. J. Tengbergen een kistje met naturalien voor zijn neef.
_____
- Ontvang van Tack een potlood-teekening.

18 Dec.
Krijg mijn console voor mijn beeldengroep, naar mijn teekening vervaardigd, te huis.
_____
r

- Maak een visite bij den H. Anemaet. - Hij was bij den slag van Waterloo
tegenwoordig, als kadet dienende onder de karabiniers, 18 jaren oud. - Hun uniform
was blaauw met rozenroode borstlappen, het hoofd met een steek gedekt. - een
zeer leelyke uniform zoo als hij zeide. Ik had juist het relaas van den slag door
+
Quinet beschreven in de Revue des Deux Mondes gelezen, en vroeg hem om
+
eenige inlichtingen. Hij verzekerde mij niets van hetgeen er op het slagveld
Het relaas...
Edgar Quinet schreef over
gebeurde begrepen te hebben, steeds blootgesteld aan een hevig kanonvuur,
de slag bij Waterloo een
omringd van kruiddamp, ieder oogenblik genoodzaakt aan te sluiten, wanneer
een ruiter of paard van zijn corps gedood werd, van tyd tot tyd chargeerende, en artikel, getiteld l'Histoire
eerst zeer laat in den avond vernem[en]de dat zij overwinnaars waren. Van zijn de la Campagne de 1815
d'après de nouveaux
corps was slechts ¼ overig en toch verzekerde hij mij dat slechts een honderd
documens III, la Bataille
man buiten gevecht waren gesteld en de rest aan de loop was gegaan, tot Brussel,
de Waterloo, in: Revue
tot Breda zelfs tot Zutphen toe. Eens had zijn chef zijn corps doen oprukken
des Deux-Mondes, 31e
+
tegen een afdeeling Brunswijkers die niettegenstaande het bidden en smeken
jaargang II, Parijs 1861, p.
+
283-334.
hunner officieren op de vlugt wilde, en had hun in het Duitsch gedreigd in de
+
Brunswijkers
pan te zullen hakken indien zij geen stand hielden. - een kleine tamboer was het
Onder het commando van
eerst teruggekeerd met roerende trom en het geheele corps was tot zijn pligt
Kruse waren door
+
gekomen. - De majoor Dibbits zag hij op een paard het welk een lang en breed
Wellington acht bataljons
schampschot boven over de achterpoot had aan het hoofd van zijn troepen
en vier eskadrons
chargeeren. - Later had hij vernomen dat zijn lyk nimmer terug was gevonden. - Brunswijkers opgesteld.
De officier ... chargeerde en werd door 4 kurassiers aangevallen, hij krijgt 12
Zij vormden de reserve.
+
wonden, stort van zijn paard en een der vijanden steekt hem door zijn hals aan
11
+
den grond vast. - Zijn oppasser een zeer groot en krachtig man rydt op de
Dibbits
Franschen af, doodt er twee, neemt zijn meester voor zich op het paard en vliegt Niet achterhaald.
met hem naar de zijnen. Deze officier, zoo gelukkig door zijn trouwen soldaat
r

gered, is nog genezen van zijn wonden. - De. H. A. was de plaats gepasseerd waar
+
het quarré der bergschotten had gestaan, en hij zeide mij dat een wal van lijken
+
den geheelen vorm van het quarré dat door de cavallerie verbroken en
Bergschotten
Aan de linkervleugel van
neergesabeld was, aanwees. - De Karabiniers bleven op het slagveld,
bivouaqueerden in een klaverveld, doornat van den regen zonder de paarden af de geallieerde troepen
+
bevonden zich het 42e,
te stangen . - Twee dagen lang leden zij veel van honger en dorst. Zijn famille
44e en 9e regiment Royal
bleef lang in de onzekerheid of hij leefde of gesneuveld was.
Scots van Pack in
_____
nationale klederdracht. Zij
- Weimar ten Kate komt mij de proloog van zijn stuk voorlezen: vrij aardig en
maakten daarmee grote
origineel [.] Het stuk geheel plagiaat naar Voltaire, La Bruyère en van Effen.
indruk.
+

Afstangen
Afspannen.

20 Dec.
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+

dit om zijn weiden te verbeteren, liet ook ƒ50 vallen maar blijf er op staan om voor
+
6 jaar te verpachten in plaats van voor 12. 12
_____
- Schrijf aan Ketjen en verzoek hem Veltink te doen gevoelen dat ik bij mijn
voornemen van 6 jarige pacht blijf. - Waarschuw hem aangaande de verkooping
van boomen. Schrijf hem dat hij mij niets heeft geantwoord op mijn vraag omtrent
+
de verjaring der gelden in de fabriek . Voeg er bij ‘het is mij genoeg dat gij weet dat
+
ik van dit wapen geen ander dan een défensief gebruik wilde maken.’
Gelden in de fabriek
De lening van Maurits Ver
Huell, vermeld op p. 39.

- Woensdag 25 Dec.
+

Ik zie mijn voorspelling , op Donderdag 5 Dec. in dit dagboek nu reeds zoo goed
als bewaarheid. - Toen was niemand, o.a. ook mijn Oom R. de Vaynes, het met +Mijn voorspelling
Zie p. 38-39.
mij eens en een elk zeide dat de N. en Z. Amerikanen elkander nu reeds meer
haatten dan zij het ooit de Engelschen deden. - En wat lees ik heden in het
Handelsblad ‘De Presse deelt berigten mede uit Amerika, welke alleszins gunstig
luiden. Tegenover de moeyelykheden met het buitenland gerezen, zou de President
der Zuidelyke Staten aan den President Lincoln voorstellen hebben gedaan, welke
in zoo verzoenenden geest zijn vervat, dat men hunne aanneming door den president
Lincoln niet in twijfel trekt.’ Parijs 23 Dec.
_____
Wat echter Engeland voorheeft met zijn. schrikbarende maritieme wapening blijft
mij duister.

1862
4 Januarij.
+

Schrijf een stuk in de Arnhemmer Courant. Grondwet A. 172 .
+

Grondwet A. 172
Het artikel Grondwet
A[rtikel] 172, een aanval
op het ontbreken van enig
kunstbeleid van de
Nederlandse regering,
verscheen in de
Arnhemsche Courant van
6 januari 1862. Het
grondwetsartikel luidt
‘Geene privilegien kunnen
in het stuk van belastingen
worden verleend.’ Ver
Huell wil hiermee betogen
dat er best geld voor kunst
beschikbaar is, mits er
maar op de juiste manier
belastingen worden geïnd.

5 January.
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+

r

Zend mijn schilderij de Joden-Buurt aan den H. C. Kramm te Utrecht ten
+
geschenke die mijn van der Neer heeft gerestaureerd en daarvoor slechts eenige
prentjes had willen accepteren.

+

Joden-Buurt
Alexander Ver Huell was
in de periode 1849-1856
geregeld in Amsterdam,
waar hij o.a. in de
Jodenbuurt rondzwierf om
9 Januarij.
tekeningen van
straattypen te maken.
+
+
Ontvang van Ketjen ƒ12536.00.
Van der Neer
Dit schilderij werd in 1895
door Alexander Ver Huell
aan het museum Het
1862
Louvre in Parijs
+
geschonken.
10 Januarij.
+
Ontvang
+
13
Dit bedrag is een deel van
de opbrengst van de
Ketjen schrijft mij dat een verkooping van boomen op ter Kuisen ƒ607.00 heeft
verkoop van De Kemnade.

opgebragt.
+
Hij raadt mij af nog aan het kopen van de Toren der Kemenade te denken omdat
+
men zeggen zal dat het mij om den titel te doen is. - Dit zoû mij echter nimmer
Raadt my af
Op 10 januari 1862 bericht
terughouden.
notaris Ketjen in een brief
_____ _____
r

Gelijk ik 5 Dec. dacht, komt het tot geen oorlog tusschen Engeland en Amerika.
- De gevangenen worden uitgeleverd en de Trent-kwestie op minnelijke wijze
vereffend.

y

11 Jan.

Schrijf ik aan den H.J.A. Insinger en vraag hem of hij ook genegen zoû zijn de
Kemenade met eenigen grond aan mij te verkoopen.
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aan Alexander Ver Huell:
‘De Kemnade is volgens
ingewonnen berigten, op
den toren na, bijna
geraseerd.’ De brief berust
in het Rijksarchief
Gelderland, familie-archief
Ver Huell, lijstnummer 79.
Vermoedelijk geraakte het
kasteel toen in de staat
waarin het zich thans
bevindt.
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De Kemnade bij Wijnbergen (gemeente 's-Heerenberg). Foto, genomen in 1984 door J.A.A.
Bervoets.

y

14 Jan.

Ga naar Amsterdam ontfang van de Heeren Kerkhoven en Co. ƒ958,71
_____
Zie voor het eerst de Faust van Gounod.
+
- Het meest van allen trof mij de engelachtig eenvoudige déclamatie van Grätchen
+
[sic] in de Tuin, dan haar wiegelied, de zamenspraken van Faust en Grätchen
Grätchen
s

en Mephist. en Martha ook in de tuin, het Soldaten-Choor, het sterven van

Lees: Gretchen.

s

Valentijn, Grätchen met Mephist. voor de Kerk. Het Balzazar-feest voldeed mij niet, noch het Heksen-Choor. +
Daarbij brengt de aard van het stuk mede dat men altijd aan Meyerbeer's Robert
k

denkt, en dan moet de Faust nat. bij de vergelijking verliezen.
_____
r

+

Robert
De duivelsopera Robert le
Diable van Giacomo
Meyerbeer, die in 1831 in
première ging.

- Ik vernam dat men mijn vriend M. Auguste Philips noemde als aanstaande
Minister. Hoe jammer dat ik geen intriguant ben: drie vrienden Ministers J. Loudon,
+
v. Kattendycke en Philips! - si verum !!
+
+
Si verum
- Ik gaf aan een mijner vrienden mijn verontwaardiging te kennen over het
Als
dat eens waar is!
toenemen van den Duitschen geest in Amsterdam. Overal Duitsche Théaters,
+
14
Càfé's, Bierhuizen en Kantoorheertjes. - Hij zegt dat de Duitschers veel knapper,
en meer bereisd zijn dan onze jongelui. - Daarbij veel minder exigeant en te vreden
wanneer zij maar gratis wat leeren kun-
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nen, zonder als de Hollandsche jongens den companion of opvolger te worden.

y

17 Jan.

r

te huis gekomen vind ik een brief van den H. Insinger die niet ongenegen schijnt
de Kemenade te verkoopen en zelfs er mij over wil spreken.
_____
- Van de Redactie van de Nederland een verzoek om eenige bijdrage. - Ik antwoord
zooveel tegenwerking en kwade trouw ondervonden te hebben in de laatste jaren,
dat de lust tot verdere uitgeverij mij is vergaan.
+
+
- Van de Buffa's dat ik op vier looten voor de Arij-Scheffers-standbeeld-loterij
+
Nieten trok.
Buffa's
De gebroeders Buffa
20 Jan. Schrijf aan de Heeren Ketjen en Tengbergen dat ik bij de geheele
hadden elk een boeken
verkoop der Kemnade met ons fortuin er niet aan denken kon die te koopen:
platenhandel in de
maar dat zich nu de gelegenheid aanbiedt den uitdrukkelyken wil van mijn
Kalverstraat.
+
+
Oud-oom optevolgen. Hij toch schreef o.a. aan mijn vader dat Tante ‘nimmer
+
Loterij
zoo onredelyk zoû zijn van een goed te vervreemden dat geheel uit zijn hooge
Van 17 augustus 1861 tot
betrekkingen was opgespaard, terwijl hij zonder buitensporigheid die gelden in
8 mei 1862 werd in
3 jaren had kunnen verteeren enz.’ Tante schonk echter ruim 2½ ton aan legaten Dordrecht gewerkt aan
weg en de halve Kemenade aan J. Tengbergen, niets aan de Ver Huell's. Nu
een standbeeld van Ary
kan ik welligt den Toren met een weinig grond en de heerlijke regten voor een
Scheffer door de
betrekkelyk geringe som krijgen. beeldhouwer Jozeph
+

[vijf doorgehaalde regels, betrekking hebbend op de brochure ‘Volk en Kunst’]
+
21 Leed aan hevige intermittente oorpijn en begin mijn brochure over de kunst
in Nederland.
_____
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Mezzara. Op initiatief van
bewonderaars als Herman
de Kat van Barendrecht
werden inmiddels tal van
inzamelingen gehouden,
waarvan een door de
kunsthandel uitgeschreven
loterij deel uitmaakte. De
uiteindelijke onthulling
werd een internationale
gebeurtenis, met
kunstdelegaties uit België
en Frankrijk. Tot de
toeschouwers behoorden
de Franse historicus
Ernest Renan en
kunstcriticus Louis Viardot.
+
Oud-oom
Carel Hendrik Ver Huell.
Zie naamregister achterin.
+
Tante
Maria Johanna de Bruyn.
Zie naamregister achterin.
+
15
+
Intermittent
Nu en dan terugkerend.

+

+

- Ontvang een portret van Nollée dien ik in Spa leerde kennen en van wien ik
+
in twee jaren niets hoorde. - Zend hem terstond het mijne met een vers.
Nollée
De dichter Jules Nollée de
_____
+
- Zend aan Henri Engelberts een introductiebrief bij mijn neef van Lighterveld, Noduwez. Zie
naamregister achterin.
Ambassadeur te Parijs.
+

- 23 Jan.
Heden wordt mijn brochure Volk en Kunst gedrukt. - Zal zij uitwerking hebben?
Nieuwe idéen hebben tyd noodig om tot de overtuiging der menschen door te
+
dringen. - Ik vrees echter dat mijn stem zal wezen die eens ‘clamantis in deserto.’
+
N'importe: ‘fais ce que tu dois, advienne que pourra!’

y

+ 31 Jan.

r

Wat ik 27 Nov. in dit dagboek neerschreef is gisteren volkomen bewaarheid
geworden. Het ministerie Heemstra, Loudon, Casembroot is gevallen. Kattendijcke
e

is aangebleven. Thorbecque Minister van binne. Zaken.
_____
r

- Gisteren ben ik bij den H. Insinger te Brummen geweest. ‘Meneer alles kan
je van me koopen, dit huis binnen de 24 uur, en alles wat je hier ziet!’ Van de
+
koop der Kemenade zal niets kunnen komen. Ik deed het uit een soort van
eerbied voor de herinnering van den Admiraal V.H. en met het oog op mijn
nakomelingen of die van Henri V.H.
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In Spa
In de zomer van 1859
verbleef Alexander Ver
Huell enige tijd in Spa om
genezing te zoeken voor
zijn oogkwaal.
+
Mijn neef
Mr. Leonardus Anthonius
van Lightenveld huwde op
18 januari 1843 Henrietta
Johanna Wils
(1795-1858), weduwe van
Evert Christiaan Ver Huell
(1789-1841), een neef van
Alexanders vader. Hij is
een stiefvader van
Alexanders achterneef
Henri Ver Huell.
+
Clamantis...
De stem van een
roepende in de woestijn.
Ironisch citaat uit Marcus
I:3.
+
Fais ce...
‘Doe wat je verschuldigd
bent, kome ervan wat wil’,
familiedevies van de Ver
Huells.
+
De koop
Mogelijk kwam Alexander
Ver Huell tot deze
conclusie nadat hij de
toestand van de Kemnade
in ogenschouw had
genomen. De toren zou
permanent bewaakt
moeten worden, hetgeen
Ver Huell niet kon
opbrengen. Thans is de
toren met het enig
overgebleven bijgebouw
als woning ingericht.
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+

y

4 Feb.

+

16

Van morgen is Ten Kate bij mij gekomen, om mij te verhalen dat zijn, aan Voltaire
etc: gecompileerd stuk weldra vertoond zal worden. Hij zeide mij nu de Courantiers
ook gewonnen te hebben. - dus de kritiek van dagbladen en Couranten door intrigue
gewonnen, de intrigue van zijn stuk van Voltaire gestolen, de tekst uit van Effen en
La Bruyère saamgeflanst! - en zoo iemand, ik ben er zeker van, zal niets dan
genoegen en satisfactie van zijn (?) werk genieten - terwijl juist heden mijn Brochure,
+
geheel verdraaid en uit zijn verband gescheurd, in het Handelsblad geännonceerd
stond. - een brochure, uit pligtbesef geschreven, waardoor ik weet dat ik voor de +Het [Algemeen]
toekomst, alle kunstkoopers mij tot vijanden maak. - Maar God kent mijn eenzame Handelsblad
overdenkingen en ik weet dat uit mijn waarheid, zoo niet voor mij, dan toch voor Op 4 februari bericht het
blad: ‘De heer Mr. A Ver
Huell klaagt [...] over het
gebrek aan liefde voor de
kunst, dat, naar zijne
meening, tegenwoordig
bestaat en oorzaak is van
hare kwijning. Hij tracht te
betoogen dat de kunst
slechts kan bloeijen als zij
wordt aangemoedigd en
beschermd en wekt
daarom met warmte zijne
landgenooten tot die
aanmoediging en
bescherming op. Hij wijst
o.a. op het voorbeeld van
Frankrijk, waar de
nationale heldenfeiten
door schilderstukken
worden vereeuwigd. [...]
De schrijver wenscht dat
ook hier te lande eene
zoodanige verzameling
schilderijen tot stand
kome, tot ondersteuning
der kunst en ter
vereeuwiging van de
heldenfeiten van het
tegenwoordige en van het
voorgeslacht, van het
Nederlandsch leger hier te
lande en in de koloniën.
Hij roept zijne vermogende
landgenooten op om
daartoe een fonds bijeen
te brengen.’
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+

anderen, nut zal voortkomen. Hoeveel nut hebben de Krijtkrabbels reeds niet
gedaan! Ik bid dat God mij de kracht zal geven om braaf en waar te blijven
handelen.
_____
- Welk een ministerie! en hoeveel dier ministers zullen wij niet weldra weder
zien verdwijnen!

+

Krijt-krabbels
Album met tekeningen van
Alexander Ver Huell,
uitgegeven door D.A.
Thieme Arnhem, 1859. In
dit album pleit Alexander
voor erkenning van
Nederlandse kunstenaars
door hun ridderorden toe
te kennen.

y

Woensdag 5 Feb.

Ontvang een brief van Gorus die zegt geen geld te hebben en daarvoor de
pachtpenningen van Pelgrim wil ontvangen.
s

- Schrijf hem dat hij die niet moet ontvangen maar dat Pelgrim die aan den Not.
Pasteur moet betalen.
- Schrijf aan Pasteur die te ontvangen, en te zenden.
r

+

- Vraag aan den H. Tengbergen waarom hij terwijl ik met hem afgesproken had
dat hij Gorus de noodige gelden zoude verschaffen, dit niet deed. Vraag hem de +17
rekening van Gorus betreffende de kribbingen die onder zijn toezigt gemaakt werden,
na te willen zien. - Vraag hem naar de hoegrootheid mijner te innen pachten van
de weiden die hij tot nu toe administreerde.

9 Feb.
r

r

schrijft mij de H. Tengbergen dat de H. Pasteur ƒ121 voor verkochte Haver en ƒ159
+
van hout ontvangen heeft voor mij. - De te betalen pachten zijn ƒ70 A. Pelgrim 70
+
H.J. Kuyperij ƒ55 A. Pelgrim ƒ20 A. Pelgrim en ƒ26 H.J. Kuiperij. Pachten
r

15 Feb. krijg ik een brief van den H. Tengbergen die mij zegt Gorus gesproken
te hebben die ƒ278,50 aan Arbeidsloon, kribwerk enz. heeft uitgegeven en ƒ230
ontving dus nog ƒ48,50 niet ontvangen en nog ƒ159,50 te betalen heeft aan noe
te maken werkzaamheden.
_____
r

- Ik verzoek den H. Tengbergen zoo goed te willen zijn van mij in te lichten
e

omtrent de werkzaamheden niet op het 1 maar op de volgende perceelen waarop
bijna niets te doen scheen te zijn. - ook hoe het komt dat juist ƒ159 de som is die

De namen van de
pachters zijn frequent
voorkomende namen in
die streek. De identiteit
van de personen kon vaak
niet worden vastgesteld,
zodat de meesten niet in
het naamregister zijn
opgenomen.

r

voor de verkochte haver nog of bij Gorus of zooals de H. Tengbergen bij Pasteur
in kas ligt.
_____
r

- Schrijf den H. Pasteur en verzoek hem mij te schrijven, per omgaanden, hoeveel
gelden hij van mij in kas heeft.
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16 Feb. Ontvang een tweeden brief van J.F. Tack die volstrekt wil dat ik een artikel
schrijf over een lithografisch gezigt (naar zijn teekening) van de af te breken noodbrug
te Zutphen. - Ik zie geen kans er iets van te maken. - de huisjes die afgebroken
worden zijn nieuw, de schipbrug ziet men niet, noch de stad enz: -

+

y

17 Feb.

+

18

Maandag.
r

Schrijf den H. Pasteur dat ik hem te vergeefs om spoedig antwoord vroeg maar
nu mijn verzoek herhaal daar ik dien te weten welke gelden hij heeft ontvangen of
nog voldaan moeten worden, alvorens ik hem kan magtigen nieuwe sommen aan
+
Gorus ter hand te stellen .
+

y

N.B. 20 en 21 Feb. zie aan de andere zijde van dit boek.

Stellen
Hierna zijn twee regels
doorgehaald.

y

+

N.B. Deze pagina behoort op 20 Feb. 1862 (Journal)
+

549

20. 's Avonds vliegen verscheiden zwermen ganzen van het Zuiden naar het Noorden
over de stad.

Vrijdag 21.
+

Zie op een wandeling naar Beekhuizen een citroen-kapel en een Aurelia vliegen:
zelfs op de open heide was het buitengemeen heet. Ik passeerde het huisje waar +Beekhuizen
Deel van het landgoed
in gehuurde kamers mijn lieven, goeden génialen de Génestet zijn laatste
+
levensdagen doorbragt, met weemoed zag ik nog eens om naar het plekje dat Biljoen, gelegen tussen
midden in een akkermaalsboschje voor het huis, door zijn huisbaas, van takken Velp en Rheden. Het gold
als een fraai wandelpark.
en onkruid was vrij gemaakt, en waar
+

Zijn laatste levensdagen
Petrus Augustus de
Génestet overleed op 2 juli
1861 in Rozendaal en
werd aldaar begraven.

Alexander Ver Huell, Daar is De Génestet gestorven. Lithografie naar een tekening van
1862. Uit: Scherts en Ernst, Gezamenlijke Werken deel VI, nr. 9.
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hij in het frissche lommer zijn laatste gedicht schreef. Met welk een warmte hebben
de Gidsianen etc. zijn dood betreurd en hem na zijn dood geprezen! en toch
verzekerden mij de boekhandelaars Lohman en Kraaij dat hij in het laatst van zijn
leven geen uitgever voor zijn gedichten kon vinden, omdat geen maand- of tijdschrift
de aandacht aan het publiek op derzelver verdiensten vestigde - Hoezeer moet den
fijngevoeligen dichter die wuftheid van het publiek, die partijdigheid of naijver van
zijn kunstbroeders (?) niet gegrieft [sic] hebben?
Hoevelen heeft die kanker, waarover trots en verontwaardiging beletten dat men
klaagt, niet langzaam in de armen der dood gevoerd. Den sterken geeft de
verontwaardiging nieuwen levenslust en nieuwe levenskracht, de zwakke wordt er
door verteerd.
_____ _____
Hoewel ik mij voor heb genomen in dit dagboek geen afschriften van wat ik las
+
te plaatsen, wil ik echter wat ik daareven in de Quarterly Review vond, en wat mijn
vader mij vaak verhaalde, maar ik nimmer geboekt zag, hier opteekenen. - Tranen +De Quarterly Review
Het gehele artikel werd
van bewondering vloeiden mij langs de wangen. Waarom heeft het lot mij ook
achterin dit deel
niet tot een leven van actie, van moed en zelfopoffering bestemd!
overgeschreven. Het is
een ooggetuigeverslag
van een episode tijdens de
aanvang van de Slag bij
+
y
24 Feb.
Trafalgar (21 oktober
+
[18
verv.]waarin de Engelse
1805),
admiraal Collingwood,
+
Grondlasten voor de weiden ƒ46,46. - Lever een rekwest in aan Gedeputeerde onderbevelhebber van
Staten wegens een gebouw dat afgebroken is, ad ƒ1,43 'jaars. - Hieraan kan men Nelson, zich gereedmaakt
voor de strijd en de eerste
zien dat ik alleen uit eerbied voor de waarheid er op stond bij de koop van ons
aanval onderneemt.
huis de volle koopsom aan te geven, na inzage der wet die bij mij geen twijfel
Nelson en Collingwood
omtrent den waren zin der bepaling overliet.
betwisten elkaar de eer
om in het heetst van het
gevecht te zijn. De
zeeslag van Trafalgar
27 Feb.
leidde tot een beslissende
Engelse overwinning,
Van morgen is mijn armen muzijk-Meester Marx begraven. - in ons land en in
maar Nelson sneuvelde.
het buitenland bekend als een goed komponist, een uitstekend Orkest-directeur +Een rekwest
een voortreffelijk viool en piano-speler. Hij leerde mij de théorie der muzyk en ik Verzoek om voor het
vond in hem een man van smaak, kunde en gevoel. - zijn fijngevoelig kunstenaars afgebroken perceel een
lager tarief voor de
hart deed hem zoo vroeg ten grave dalen; hij had een zoon en dochter uit zijn
grondbelasting opgelegd
eerste huwelyk: steeds was hij gelukkig mij te kunnen onderhouden over de
vorderingen die de eerste, een schoon en verstandig jongeling, in de studie der te krijgen. Voor
‘ingebouwde’
Toonkunst maakte; hij toonde mij zijn eerste compositie's, beloofde zich een
eigendommen gold een
toekomst van eer en geluk van dien jongen. - Deze sterft aan een bloedspuwing,
tarief dat toen ƒ1,43 hoger
kort daarop de zuster, een allerliefst meisje van 17 jaar. - Na dien dubbelen slag was.
+

zag ik Marx van een krachtvol man een bevenden grijsaard worden. - Hij was
geen Benvenuto Cellini die door arbeid zulke verliezen weten te vergeten. - Nooit +19
gaf hij mij les of ik zag hem eenige tranen storten. - Kort daarna vernam ik dat
een zenuw-beroerte hem aan één zijde geheel had verlamd. - De Kunst, die krachtige
troosteresse, bestond voor hem niet meer, diepe droefenis drukte steeds op zijn
gemoed, zijn toekomst was vernietigd; de wereld voor hem een woesternij - Van
morgen speelde het muzyk-korps dat hij zoveel jaren zoo meesterlyk dirigeerde, de
door hem gekomponeerde Treur-marsch bij zijn graf. -
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2 Maart.
Gorus wien ik nog onlangs voor de laatste werkzaamheden ƒ159 zond (de laatste
voor zijn opgaaf) schrijft mij nu dat er nog voor ƒ60 à 70
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te werken is aan een paar perceelen. - Ik schrijf hem terug, dat ik dit jaar althans
geen verdere werkzaamheden verlang, en zal komen in oogenschouw nemen wat
er door hem gedaan is.

11 Maart.
's Avonds komt de goede F. Stracké mij verrassen met het geschenk van het
+

r

n

geboetseerde koncept van den stoel voor den H. Bar. van Heeckeren bestemd,
waartoe deze Heer hem een popelstronk heeft bezorgd. - Deze groep van
allerhande vechtende, kruipende, vliegende dieren, en van klimmende, loopende,
vallende kaboutertjes is nog rijker van vinding en gelukkiger van uitvoering dan
zijn Tafel waarover ik een artikel schreef in de Arnhemmer Courant van 1861. -

+

Den stoel
De stoel vervaardigd door
F. Strackée, [sic] door mr.
A. Ver Huell in de
Arnhemsche Courant van
donderdag 13 november
1862, herdrukt in
Schetsen met de Pen door
A.V.H. [derde bundel],
uitgegeven bij P. Gouda
Quint, Arnhem. 1876, p.
45-47 onder de titel Een
gebeeldhouwde stoel.

s

Hij verhaalde mij dat de Not. Ketjen hem voor zijn Amor ƒ150 had gehonoreerd
ofschoon hij slechts ƒ100 in rekening had gebragt. - Ik heb den braven
beeldhouwer moeten belooven dat ik hem niets voor deze groep zoude geven.
- Die man is waarlyk een kunstenaar.

+

12 Maart.
+

20

e

+

Ik begin een artiekel voor de Arnhem[m]er Courant ‘Een blik in de 20. Eeuw,
met het oog op Volk en Kunst.’ waarin ik kans zie de plaat van mijn vriend J.F.
e

Tack te pas te brengen. - Gisteren kreeg ik mijn stuk ‘Een brief uit de 17. Eeuw’
af. -

+

Een artiekel
Verschenen in de
Arnhemsche Courant van
17 maart 1862, herdrukt in
Schetsen met de Pen
[derde bundel] p. 70-75.

17 Maart.
r

t

Maandag (Zaturdag l.l. stond mijn Artikel in de Arn. C. . - Het beviel algemeen).
Kreeg gisteren een brief van Schimmel, die mij melt[?] dat de Redactie van de Gids
met genoegen mijn aanbod aanneemt, maar zich natuurlyk een beoordeeling van
het ingezondene voorbehoudt. - Ik schrijf terug dat ik in geval van niet plaatsing het
stuk voor Donderdag terug verlang. - De brief van een Franschen réfugié, onder
Willem III de slag aan de Boyne bijgewoond hebbende, is wezenlyk zeer belangrijk
en ik weet geen beter blad dan de Gids om hem te plaatsen, hoewel ik het met haar
+
exclusieve kritiek niet eens ben. +

Kritiek
In 1853 verscheen in De
Gids een afwijzende kritiek
op Alexander Ver Huells
Schetsen met de Pen.
Alexander was hier furieus
over en wilde in 1855 nog
met een tekening
reageren.
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- Verneem dat mijn Artiekel in de Arnhemmer Courant van 15 d. goed bevalt. +
s
+
ook dat zich hier een Commissie vormt tot verwezenlyking van mijn plan. - Ik
D.
Lees: dezes.
vrees echter dat nu het initiatief niet door Amsterdam zelve wordt genomen er
+
van de geheele zaak niet veel komen zal.
Commissie
Gedoeld wordt op een
- Heden wordt de ‘Zoo zijn er geweest’ van ten Cate voor de eerste maal
opgevoerd. - men vertelt dat hij aan Thieme heeft verzocht er alle kwaad van te commissie, benoemd door
zeggen wat hij maar wilde. - Ik die Thieme ken en de Couranten-kritiek weet wat het bestuur van het
daarvan is, en hoe een vergulde pen oordeelen zal. Het stuk zal stellig een groot Kunstlievend
Genootschap onder de
+
paradijs en bak-succes hebben. zinspreuk
+
- Van morgen zag ik met genoegen dat Mariendaal met zeer veel smaak op
‘Verscheidenheid en
r

nieuw door den H. van Eck wordt aangelegd. - Ik ben er hem dankbaar voor. het is mijn geliefkoosde wandeling en hoe dikwijls heb ik daar niet uren achtereen
met Tack naar de natuur zitten teekenen. Ik beklom de halfvoltooide Belvedere
en schonk een drinkgeld aan de timmerlui.
_____
+
- Mijn vriendje uit Leiden P. van den Maessen de Sombreff minister van
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Overeenstemming’ om
met Alexander Ver Huell
over de voorstellen van
Volk en Kunst te
overleggen.
De benoeming geschiedde
op grond van een
beslissing van de
algemene vergadering van
het genootschap van 18
maart 1862.
+
Paradijs en bak-succes
Het minder betalende
publiek (op het schellinkje
en in de engelenbak).
+
Mariëndaal
Landgoed tussen Arnhem
en Oosterbeek. Het goed
viel in 1857 door vererving
toe aan F.W.L. van Eck.
+
21

48
Buitenlandsche zaken! als student een aardig, dikwangig, woestharig, fijn-knevelig,
levendig kereltje, met vurige bruine oogen en sensuele lippen. Een goed créatuur
voor zijn ouden professor Thorbecque dat met hem ook wel weder verdwijnen zal.
- Begin morgen weder te schilderen. - Ik bemerkte aan een gesprek met Kuick
(de schilder) dat men ook in mijn Brochure Volk en Kunst een egoïstische grond
k+

zoekt, na. de gelegenheid tot plaatsing mijner stukken. - Nimmer, al komt het tot
+
k
+
stand of schilder ik ooit als een Bol (mogt een van beide gebeuren, hetgeen ik
Na.
Namelijk.
zeer betwijfel) zal ik er een stuk exponeren. +

Bol
De zeventiende-eeuwse
schilder Ferdinand Bol.

18 Maart.
Gisteren woonde ik de Voorstelling van ten Kate bij. Het proloog werd weggelaten.
Het stuk is slecht in elkander gezet en vol van Gallicismen. - die mij het meest trof
+
was de uitroep van een der personen bij het opkomen ‘welke vlieg steekt u?’ (Quelle
+
mouche vous pique?) Er komen echter veel aardige zetten van van Effen, La
‘Welke vlieg...’
Bruyère enz: in voor, en de rol van een zeekapitein werd zeer goed gespeeld. - De zinsnede ‘Welke mug
+
Ten Kate werd op het Toneel geroepen en uit het Paradijs viel een laauwerkrans heeft u gestoken?’ komt
voor in het manuscript van
+
voor zijn voeten. ‘Cela lui vient bien d'en haut.’ zeide eene Dame. Zoo Zijn er Geweest, 3e
e+

Cremer de Bet. Novellenschrijver, was er verontwaardigd over, noemde het
een prul en hem de ‘kraai met eens andermans veeren’ en wilde dat Ten Kates
vrienden hem een tweede dergelyke poging afrieden. Ik geloof echter dat hij wel
een stuk zal kunnen maken dat het publiek kan bevallen, al voldoet het dan niet
aan de eischen der Kritiek.

akte, 6e toneel.
+
Paradijs
Het schellinkje.
+
‘Cela...
Dat komt wel van hoger
sferen
+

19 Maart.
r

e

Bet
Bedoeld is: schrijver der
Betuwsche novellen.
+

De H. Eberson kwam bij mij terwijl ik wandelde. Schrijf aan Engelberts dat ik gis
+
voor welk doel hij kwam, maar dat ik geen man ben voor Commissie's en
Directie's, te voortvarend of te onhandig enz: dat ik van mijn Plan (Volk en Kunst)
niets geen eer of voordeel voor mij zelven verlang, maar dat mijn bedoelingen
goed en geheel objectief zijn, en ik gaarne tot haar réaliseering mildelijk wil
contribueren. - Cremer is gisteren bij mij geweest, een aardige jongen, vol van geest, van
ch

+

Eberson (zie
naamregister achterin)
was secretaris van het
genootschap
‘Verscheidenheid en
Overeenstemming’.
+
22

vuur en wezenlyk géniaal mensch. - Hoe weinig gelijkt zijn photogr. portret in
+
de Contemporain; daar heeft hij een schaapachtige uitdrukking en zijn oog schittert
+
van leven.
Contemporain
t

- Schrijf aan den Archit. Eberson genoegzaam hetzelfde als aan Engelberts. Niet achterhaald.
- dat ik mijn Brochure begon met de woorden ‘Mijn opregte wensch is dat men
vergete wie deze bladzijden schreef enz:’ - dat ik dit deed opdat het publiek wel
overtuigd zoude wezen dat er bij mij geen bijredenen van eigenbelang of ambitie
bestaan, en dat ik niet de minste eer, niet het minste voordeel er voor begeer. - enz:
- dat ik echter elk uur bereid was de Heeren der Commissie Ruijsch en Wassenaar
te spreken indien zij zulks mogten begeeren.
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23. Zondag.
Eindelyk is de bui die reeds twee jaar broeide losgebarsten. - Geen moeyelyker
positie dan die van neef en eenigst kind tegenover een goed dozijn huwbare nichten.
- Als men gewoon lief voor haar is heet het ‘dat men
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haar het hof maakt’ is men niet lief dan wordt men een ‘stijve saaye Klaas’ geheeten,
zoo men zelfs niet geheel daardoor uit de gratie dier dames geraakt. - Dit is het
geval met mijn nichtje Willemine de Vaijnes aan wie ik juist uit een goed motief,
omdat zij kreupel is, nooit iets in het hoofd heb willen zetten dat naar die hofmakerij
geleek. - Nu al een paar jaar lang merkte ik dat alle meisjes die bij haar logeerden
+
of veel bij haar kwamen eerst heel lief en natuurlyk met mij waren maar dan in eens
onaardig en soms hatelyk werden. - De oorzaak hiervan was dat Willemine (zooals +23
zij zelve nu heeft bekend) haar voor mij waarschuwde. Zulk een waarschuwing
van ouders vind ik hoogst loffelyk maar van een nuf die de helft jonger is dan ik,
vind ik het hoogst ridicule. - Zondag is het tot een explosie gekomen en allen zijn
natuurlyk tegen mij Oom trekt partij voor zijn dochter, Tante voor de nicht bij wie ze
+
inwoont, Mama trekt de partij der vrouwen (pars pro toto) (uit esprit de corps) Sophie
+
had dien avond, terwijl zij mij zaten te taquineeren, reeds tweemaal gezegd ‘wij
Pars pro toto
zyn zaamgespannen’ wij zijn zaamgezworen’ - zij ook is natuurlyk voor de nicht Oorspronkelijk een term
voor een stijlfiguur in de
bij wie zij steeds komt logeeren. - Den volgenden morgen heb ik mijn oom flink
klassieke letterkunde,
de waarheid gezegd, die kwam om mij de les op te zeggen en 's avonds een
waarbij een deel wordt
briefje aan Tante geschreven waar in ik zeide ‘te hopen dat de
onaangenaamheden door Willemine ontstaan geen oorzaak mogten wezen dat genoemd om het geheel
aan te duiden. Hier in
zij mijne Moeder minder zoude bezoeken; dat ik integendeel geloofde dat het
overdrachtelijke zin
goed was zoo zij en W. meer bij haar kwamen en dat ik bij die gelegenheden op gebruikt.
mijn eigen kamer zoude blijven. - Het is wel zoals ik mijn vader zoo dikwijls hoorde
zeggen

Une femme toujours pardonne quand on l'aime
+
Ne pardonne jamais quand on ne l'aime pas.
+

Une femme...
Een vrouw vergeeft altijd
wanneer men haar bemint,
maar vergeeft nimmer als
men haar niet bemint.

25 Maart.
r

Zend op aanvrage van den H. Kramm eenige bijzonderheden mijn vader en mij als
+
teekenaars betreffende voor zijn Levens der Schilders.
+

26 Maart.
Schrijf aan van Kampen. Sprak gisteren Maria Anemaet voor het eerst na haar
lange ziekte. - dezelfde goede vrolyke meid. +

- 6 April.
+

Heb een uitnoodiging van de Commissie voor Volk en Kunst ontvangen voor de
vergadering van Dingsdag 8 april bij te wonen. In dien tusschentyd ben ik naar
r

Amsterdam geweest, sprak daar den H. Burgemeester Messchert van
r

Vollenhoven, die zeer veel sijmpathie toonde voor mijn plan, ook den H. Momma,
lid van het gemeente bestuur, die mij stellig ried de zaak door te zetten. Of Arti et
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Levens der Schilders
Een biografie van Q.M.R.
Ver Huell werd
opgenomen in C. Kramm,
De levens en werken der
Hollandsche en
Vlaamsche
Kunstschilders,
Beeldhouwers, Graveurs
en Bouwmeesters van den
vroegsten tot onzen tijd,
deel VI, uitg. gebrs.
Diederichs Amsterdam,
1863, p. 1717-1721.
+
24

ae

+

A.
met haar égoïstische, exclusivistische rigting er voor of tegen was kon ik uit
een gesprek met H. ten Kate niet opmaken. De Secretaris onzer Kunstvereeniging
+
Eberson schijnt het, om welke reden weet ik niet, ook tegen te werken . Althans,
had hij mijn brief, in plaats van dien mede te deelen, in zijn zak gehouden, zoodat
r
noch de H. van Verschuer noch van Wassenaer er iets van wisten. Zij schijnen
hem echter het onwelvoegelyke zijner handelwijs krachtig te hebben doen
gevoelen, daar hij op de vergadering van 8 april ziek heette te zijn. - Voor die
r
avondvergadering werd de H. van Verschuer tot président gekozen en werd er
r
r
bepaald dat de H. Ruijs een brief zoude opstellen waarin den H. van Lennep
werd uitgenoodigd zich de zaak in Amsterdam
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+

ae

Arti et A.
Het Amsterdamse
kunstenaarsgenootschap
Arti et Amicitiae overwoog
namelijk haar eigen
lokaliteiten op te sieren
met historische
voorstellingen. In hetzelfde
jaar werd een ‘Historische
galerij’ geopend.
+
Tegen te werken
In werkelijkheid had
Eberson er belang bij
wanneer het tot een
nationaal museum zou
komen. Hij werd als
hofarchitect door koning
Willem III gepousseerd,
wanneer het tot de bouw
van een nieuw
rijksmuseum zou komen.
Dit had de koning sub rosa
aan o.a. Jacob van
Lennep meegedeeld.

50
aan te willen trekken, terwijl de Arnhemsche commissie van haar zijde alle
medewerking beloofde.

g

Dond. 10 april.
+

Plaatste ik mijn laatste artiekel over Volk en Kunst in de Arnhemmer Courant. - De
+
+
Artiekel
Amsterdammer C. neemt het over.
+
Volksveredeling
en
De brouillerie met W. is nog hangende. Ik mag haar zeer goed lijden, maar
kunstontwikkeling
verlang eene niet scherpe, welwillende famille-omgang.

19 April.
r

r

+

Deel den H. van Verschuer mede dat de H. Ruysch een offi- cieusen brief van
r

den H. van Lennep heeft ontvangen, die geheel vervuld is van zijn standbeeld
+
voor Vondel . Zeg hem dat ik aan Van Lennep heb geschreven en heb gebeden
te overdenken hoeveel grootscher het zal wezen wanneer hij, de geniaalste onzer
tydgenooten, in het voorportaal, onder den zuilengang - van het Volksgebouw
aan Neerlands roem geheiligd, het reuzenbeeld van Vondel inwijd [sic] - dan
indien hij een standbeeld meer toevoegt aan de duizende anderen enz: De Gids verlangde den brief van den slag aan de Boyne te plaatsen, maar in
het Fransch, wegens den stijl. - Ik zond hem daarop naar den Nederland, aan
de redactie schrijvende dat de stijl niets opmerkelyks had en alleen de historische
o

waarde hem belangryk maakte. - In het nummer van 1 . Mei wordt hij opgenomen.
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verscheen in de
Arnhemsche Courant van
10 april 1862 en werd
herdrukt in Schetsen met
de pen [III, p. 75-78.]
+
Amsterdamsche Courant
Op 6 juni 1862 plaatste
het blad het artikel.
+
W.
Wilhelmina de Vaynes van
Brakell. Zie naamregister
achterin.
+
25
+
Standbeeld voor Vondel
Inderdaad ijverde Jacob
van Lennep, die ook een
uitgave van Vondels
verzameld werk bezorgde,
voor de oprichting van een
standbeeld van deze
dichter. In 1867 werd dit
standbeeld onthuld in wat
thans het Vondelpark is.
Van Lennep wees echter
Alexanders plannen van
de hand, omdat zij een
andere ambitie
doorkruisten, namelijk de
oprichting van een nieuw
museum voor oude kunst
in Amsterdam [Brief van
Van Lennep aan J.A.
Alberdingk Thijm van 21
april 1862, berustend in
het archief Alberdingk
Thijm in het Katholiek
Documentatie Centrum in
Nijmegen].

+

Toen de Gids in een uitvoerige kritiek van al mijn werken de indélicatesse had
van mijn naam voluit te schrijven, terwijl ik juist om mijn naam van publieke smet +Een uitvoerige kritiek
vrij te waren slechts V.H. onderteekende - had ik aan hare rédactie op gevoelige Serie recensies van D.W.
+
wijze mijne verontwaardiging [er]over te kennen gegeven . - Een blad als de Gids [pseudoniem van Joh. C.
Zimmerman] onder de titel
moest zulk een voorbeeld althans niet geven.

Alexander Ver-Huell in De
Gids, 1853, Deel I, p.
336-448, 478-491,
745-791. In werkelijkheid
22 April
was Alexander
verontwaardigd over een
+
Ging naar de buiten Societeit om het vers te lezen waarin het stuk van ten Kate anonieme kritische
recensie op zijn
gehekeld wordt. - Ten Kate heeft echter reeds voor eenige dagen de
Kamper-Courant meê gepakt en niet terug gebragt. Zulk een anonijme satyre is prozabundel Schetsen met
de Pen, die verschen in
altyd een laagheid. deel II, p. 477-480.
r
Ik ben benieuwd wat nu het officiële antwoord van den H. van Lennep wezen +
Te kennen gegeven
zal. Ik vrees dat Eigenbelang de geheele zaak zal versmoren. - Het lot van veel De brief was gericht aan
edels en goeds. de hoofdredacteur E.J.
Potgieter. Thans bevindt
hij zich in de
handschriftenafdeling van
+
de universiteits-bibliotheek
24 April.
+ van de
26
gemeente-universiteit van
Amsterdam, cat. nr. A.K.
on
De Commissie zooals zij nu is zamengesteld leidt tot niets. -Ba. van Verschuer, 234.
+
+
is in het Paleis van Volksvlijt geïnteresseerd. - Hij is vóór een zamensmelting
Het vers
van mijn plan met het Paleis der Industrie, tegen de zaak zoo als ik ze verlang
Bij de opvoering van het
blijspel van den heer M.
en zooals ze alleen doeltreffend kan wezen. - Ruijs is lax; ook niet gezien in
Amsterdam: de schilder Zwart er voor, maar durft niet genoeg voor zijn gevoelen Weimar ten Cate: Zoo Zijn
er Geweest, werd
uitkomen. - Ik heb dus een nieuw plan ontworpen en stel er mij veel goeds van
gepubliceerd in de
voor. Kamper Courant van
donderdag 10 april 1862.
+
Paleis van Volksvlijt
Op 7 mei 1857 was de
25
eerste paal geslagen en
op 13 april 1859 was
Gisteren avond heb ik een nieuwe inleiding voor mijn Volk en Kunst aan Thieme reeds de eerste kolom van
gebragt, die aanstaanden Maandag in Arnhem verspreid wordt en den Donderdag de bovenbouw opgericht.
daarop door geheel het land moet wezen. - Heden heb ik alle proeven
De stichtingskosten
gecorrigeerd. - Dingsdag 29 april is er Vergadering van de Kunstvereeniging.
berustten geheel op
Alles zal nu afhangen van den goeden wil van den président van Amerongen. - particulier initiatief. In dit
stadium hoefde Alexander
niet te vrezen dat het
initiatief van Sarphati zijn
plannen zou doorkruisen.
28

Maandag. Zend de Tweede en Vermeerderde Uitgave van Volk en Kunst aan den
n

President der Vereeniging Bar. van Amerongen met verzoek hem morgen voor
den middag te mogen spreken.
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29.
r

Van morgen heb ik den H. van Amerongen geproponeerd op de Vergadering van
heden den volgenden brief voor te lezen.
Aan den President der Kunstvereeniging
Verscheidenheid en Overeenstemming
Hoog Wel Geboren Heer
Het zij mij vergund aan uw oordeel en van dat der Heeren Leden onzer Vereeniging
eenige bedenkingen te onderwerpen, in het belang der zaak die door Haar met
kunstlievende welwillendheid in bescherming werd genomen.
+
Het is genoegzaam gebleken dat de door ons ingeslagen weg niet tot een
+
gewenscht résultaat leiden zal - er moet dus een anderen worden gekozen. De
27
eenige wijze waarop, mijns inziens, ons doel bereikt kan worden - en gelyk ik
vertrouw ook bereikt zal worden, is dat de President onzer Vereeniging zich
persoonlyk of door eigenhandig schrijven, wende tot eenigen Voorstanders van
Volksbeschaving en Kunst in Amsterdam, liefst niet tot eene aldaar bestaande
Vereeniging behoorende, of reeds in een Commissie betrokken - laat het een
partikulier persoon zijn, maar van eenigen invloed - ten einde gezamenlyk van de
regeering der Hoofdstad te weten, of zij, indien onderscheiden Commissien een
zekere som bijéén kunnen brengen, en Z.M. het beschermheerschap gelieft aan te
nemen, genegen zoude zijn van haar kant de onderneming te ondersteunen door
aanbieding van een geschikt terrein, als anderzins.
Is die toezegging ons verzekerd dan zoude het mijn gevoelen zijn - maar in alles
onderwerp ik het aan het verlichte oordeel der Vereeniging - de zaak tot het Najaar
te laten rusten om ze dan krachtig en eensgezind weder op te vatten. - Dezen
eersten stap dient echter nü, en hoe eerder hoe beter, gedaan te worden.
Gaarne nam ik die moeite op mij; doch ik behoef het u niet te zeggen, dat de zaak
er bij winnen zal, indien het blykt, dat ook anderen haar ter harte namen.
Van eene Vereeniging als deze, uit mannen van beschaving zamengesteld,
vertrouw ik dat zij mijn bedenkingen goedgunstig zal opnemen, en het goede en
ware voorstaan. alléén omdat het is het ware en goede.
Met de meeste hoogachting enz:
A. Ver Huell.
r

+

- Tegen den middag komt de H. R. van Wassenaer bij mij. - ik verzoek hem de
+
zaak 's avonds te appuyéren .

+

28

+

Appuyéren
Ondersteunen, bijval
geven.

30 April.
r

's Morgens spreek ik den H. van Amerongen die mij verhaalt dat het voorstel is
n

aangenomen en dat hij en Ba. van Wassenaar naar Amsterdam zullen gaan om
zich aldaar direct tot de Regeering der stad te wenden. Ik verhaal ZE. dat ik reeds
r

de brochure aan den Burgemeester M. J. Messchert van Vollenhoven zond met
den volgenden brief.
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Wel Edel Geboren Heer
Mag ik de Eer hebben UE. hiernevens de Tweede Uitgave van Volk en Kunst aan
te bieden UE. tevens vriendelijk verzoekende, indien het te pas mogt komen aan
deze zaak UE. veelvermogende protectie wel te willen verleenen. Zoude het niet
schoon zijn indien Amsterdam in eene onderneming edel en nuttig als deze het
voorbeeld gaf aan Europa? In allen gevalle verschafte deze gelegenheid mij het
geluk uwer kennismaking waar ik de hoogste prijs op stel, en nimmer zal ik de
heusche wijze vergeten, waarop UE mij wel geliefdet te woord te staan.
Met de meeste enz:
r

Aan de H. Momma, Lid van den Raad van Amsterdam schreef ik
Wel Edel Geb. Heer
e

Hiernevens heb ik de Eer UE de Tweede Uitg. van V. en K. aan te bieden, die over
een paar dagen door geheel het land verspreid zal wezen. Ik heb die zaak doorgezet,
uw goede raad hierin opvolgende, waarvoor ik u zeer dankbaar ben. Want ik houd
mij overtuigd dat deze onderneming in de toekomst van grooten en heilrijken invloed
+
kan wezen. Zoo gij welligt spoedig in de gelegenheid mogt gesteld worden die te
+
protégeren, vertrouw ik dat gij wel zoo goed zult willen zijn van zulks te doen,
29
zoo al niet om mij, dan om de goede zaak zelve. Ik wilde niets liever dan dat men
mij van nu af aan geheel vergat enz: Aan Herman ten Kate.
Amice
Gij hebt mij gevraagd u eenigzins op de hoogte te houden: nü voor het eerst komt
er wat leven in de zaak en over eenige dagen hoop ik er u meer van te kunnen
e

e

zeggen. - De 2. U. van V. En K. heb ik à 10 cents algemeen verkrijgbaar gesteld.
ten einde de Kwestie niet te laten verkoelen. - Wij echter moeten, geloof ik,
n

zelfstandig van onze zijde op ons protégeerend publiek werken - prijst gijl. de zaak
aan van uwen kant - en het zoû mij niets verwonderen dat er voor allen iets goeds
uit voort zal komen. - enz:
aan Hofdijk.
Onlangs heb ik in Amsterdam te vergeefs getracht u te spreken. Gij Hollander,
d.i. Nederlander van zuiver bloed, gij moet, dunkt mij, met mijn V. en K.
e

e

sympathiseeren. Lees mijn 2. Uit. eens, die ik u wel zoû zenden, al[s] ze niet máár
10 cents kostte. Ik denk dat de zaak nu in beweging zal komen. Wij moeten werken
op ons publiek - protégeert gij haar van uw kant - en mogelyk geven wij het voorbeeld
van een nieuwe stichting, die vooral in de toekomst schoone uitkomsten zal geven.
Zie daarom niet te veel naar kleine belangen om u - maar er overheen - Kijk met
uw zieners-oog en geloof mij met ware Hoogachting enz: -
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e

+

- Ook schreef ik aan Aug. Philips, aan mijn neef in den Haag en zond de brochure
+
+
+
Mijn neef in Den Haag
aan den Gouverneur van Styrum en aan den Burgemeester van Pallandt. De
Jhr. Henri Christiaan
Arnoud Ver Huell. Zie
naamregister achterin.
+
De Gouverneur
Samuel John van Limburg
Stirum.
+
Donderdag
Zie naamregister achterin.
+
+
1 Mei.
30 De Burgemeester
Johan Jacob Adolph
Gisteren bij Thieme zijnde was ik op nieuw verwonderd over de tegenwoordige Alexander van Pallandt
van Westervoort. Zie
brutaliteit der Boekhandelaren. - In 1860 teekende ik zelf de platen voor den
naamregister achterin.
+
r

+

+

H. Berkhout , zal ze met een recommandatie zenden aan zijn neef Berkhout ,
lid van den Raad in Amsterdam.

Spectator op steen: hij gaf die voor een ongewoon goedkoopen prijs omdat ik
slechts een zeer gering honorarium aannam. - Ik verlangde echter dat de beste
drukken in het begin van 1861, in cahier met een nieuwen titel verkocht zouden
worden. - Hoeveel moeite ik mij gaf hield Thieme zijn belofte niet, denkelyk omdat
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r

De H. Berkhout
Vermoedelijk Willem
Pieter Adriaan Teding van
Berkhout. Zie
naamregister achterin.
+
Zijn neef Berkhout
Vermoedelijk de
anti-revolutionaire politicus
James John Teding van
Berkhout. Zie
naamregister achterin.
Deze was echter geen
neef, maar een achterneef
van Willem Pieter Adriaan.
+
De platen...
Bedoeld wordt de
heruitgave van de in 1856
en 1857 getekende
prenten van De
Nederlandsche Spectator,
die ca. 1860 verscheen.

+

+

de nieuwe Spectator en het Humoristisch Album er minder debiet door zouden
krijgen. dit speet mij toen zeer. - En nu toevallig bij hem komende verhaald hij
mij dat allen die mijn vorige werken hadden nü ook deze verlangden en hij zijn
geheele oplage genoegzaam verkocht had à ƒ5 het stuk. - dat is 5 × 500, - In de
Litteratuur hebben zij helaas! alle magt in handen. - Daareven zijn de Heeren van Amerongen en v Wassenaar bij mij geweest,
+
die morgen naar Amsterdam gaan. - Het geven het geld, het eigenbelang voorzie
ik dat weder het groote beletsel zal wezen.
- Tegen twaalf uur is Insinger, (de tegenwoordige eigenaar van de Kemenade)
mij een visite komen brengen. Hij verhaalde mij dat er bij het afbreken een man
is verpletterd geworden en een ander doodelyk gewond. - Hij geeft mij een
recommandatie brief aan zijn zwager Insinger, Lid van den Raad te Amsterdam,
welke ik met mijn brochure en een brief aan dien Heer zend, op den huize
Pijnenborg, Lage Vuursche, over Amersfoort.
- 's Avonds deel ik dit mede aan Amerongen en raad hem niet te verwerpen
+
+
het plan dat sommige Amsterdammers hebben om een Pinakotheek voor alle
schilderijen op te rigten. - daar het historische gedeelte alsdan alléén voor het
Volk kan opgesteld worden. - Er is weder tegenwerking: want de beloofde annonces mankeeren reeds twee
dagen in de Couranten.
+
- 's avonds spreek ik den jongen Berkhout die mij verhaalt dat zijn vader de
zaak verkeerd begrepen en noch mijn brochure noch zijn récommandatiebrief
aan zijn neef heeft gezonden in Amsterdam.

2 Mei.
e

Van morgen kreeg ik het Nummer van de Nederland waarin mijn ‘Brief uit de 17.
Eeuw.’
- Van avond om 9 uur komen de Heeren van Amerongen en Van Wassenaar
uit Amsterdam terug.
- Heden ƒ20 aan Kros, (een arm snijdertje) vooruit betaald voor een jas en vest
te leveren morgen over acht dagen.
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De nieuwe Spectator
In 1860 veranderde het
tijdschrift De
Nederlandsche Spectator
van redactie na een fusie
met de Algemeene Konsten Letterbode en De
Tijdstroom. Naast Mark
Prager Lindo kwamen
toen o.a. Jacob Jan
Cremer, Gerard Keller en
Carel Vosmaer in de
redactie.
+
Humoristisch Album
Vanaf 1859 door de
weduwe H. Nijgh in
Rotterdam uitgegeven,
werd gedrukt bij G.J.
Thieme. Als houtsnijder
figureerde o.a. E.
Vermorcken sr. uit
Brussel, die ook de
gravures zou maken naar
Ver Huells laatste
schetsen.
+
Naar Amsterdam
Ingevolge een besluit van
de vergadering van het
genootschap
‘Verscheidenheid en
Overeenstemming’ van 20
april 1862 ging een
delegatie naar Amsterdam
om daar het door de
vereniging ingenomen
standpunt en de plannen
van Alexander Ver Huell
te bepleiten.
+
Het plan
Jacob van Lennep en
Joseph Alberdingk Thijm
wilden een nieuw museum
voor oude kunst oprichten.
Alexander is niet op de
hoogte van de rol die Van
Lennep daarin speelt en
neemt aan dat hij het
geheel met de voorstellen
van Volk en Kunst eens is.
+
31
+
De jonge Berkhout
Rudolph Isaac Teding van
Berkhout, zoon van Willem
Pieter Adriaan Teding van
Berkhout.

- Niemand gelooft dat er iets zal, kan of mag komen van het gepretendeerd
+
aanstaande huwelyk van den prins van Oranje met de princes Murat , waarvan
o

+

Z.K.H. zoo gecharmeerd heet te zijn. - Maar rekent men niet 1. buiten de politiek
o

en 2. buiten de Liefde - want men zegt dat de Prins bij zijn vorig bezoek in
Frankryk op het beeldschoon meisje verliefd is. -

3 Mei.
Gisteren avond zijn v. Amerongen en van Wassenaar om 9 uur van Amsterdam
komende, mij berigt komen brengen omtrent hun wederwaar-
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De princes Murat
Anne Murat is de
kleindochter van Joachim
Napoleon Murat, die
indertijd door keizer
Napoleon tot koning van
Napels was benoemd.
Haar dynastieke pretenties
hadden echter geen
enkele waarde, omdat het
gehele koninkrijk Napels
als gevolg van het door de
Franse keizer Napoleon III
gesteunde Italiaanse
eenheidsstreven gedoemd
was te verdwijnen. Het
huwelijk van kroonprins
Willem zou dus
morganatisch zijn.
In feite zijn er weinig
gegevens bekend, die dit
gerucht bevestigen.
+
De politiek
Alexander speculeert hier
op een verbintenis tussen
het huis van Oranje en
Bonaparte, waarin hij
gunstige perspectieven
ziet.
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digheden in de Hoofdstad. - De burgemeester had hen allerminzaamst ontfangen
r

zoowel als de H. van Stirum: de eerste verklaarde zich zelfs bereid het
Eere-presidiaat te aanvaarden. - Vrijdag a. komt de kwestie in de raadsvergadering
ter sprake. - Zij waren vol van vertrouwen op een gunstigen afloop.

4 Mei.
Ik zend verscheiden exemplaren der Brochure aan Heeren der Amsterdamsche
+
regering, ook de Vos en aan Splitgerber. - In Rotterdam aan C. Hanegraaf en W.
+
Verbruggen, mijn oude vrienden. 32

6 Mei.
Men feliciteert mij met den gunstigen stand der zaken (Volk en Kunst). - Ik ben
echter nog niet gerust. - Eberson, de secretaris onzer Kunstvereeniging werkt mij
tegen. Waarom hij mij vijandig is weet ik niet. - In Amsterdam weet men van die
wangunst of wat het ook zij, niet - en neemt men dus alles wat hij beweert, ter goeder
trouw aan.
r

- Ontvang een brief van den H. Vaillant, Secretaris van Amsterdam, die betuigt
zeer met mijn plannen te zijn ingenomen en die te willen voorstaan, zelfs al antwoord
ik niet op zijn schrijven. Ik antwoord ZE. en licht eenige punten mijner brochure nader toe, vooral mijn
bedoeling om een Band tusschen den Hoogere en Lagere standen daar te stellen.
o

- en 2. om van deze Stichting, als 't ware een Volks-schat te maken en dus ook,
bij verwezenlyking, de policie der innerlyke orde van het gebouw aan het Volk zelf
grootelyks toe te vertrouwen.
r

- Ontvang een brief van den H. de Vos, die vreest dat de noodige gelden niet
bijéén zullen zijn te krijgen, aanhalende het voorbeeld van Vondels standbeeld. Ook hem spreek ik van den heilzamen band tusschen de verschillende standen
- en betuig mede niet zeer veel met die geïsoleerde standbeelden op te hebben.
‘Wat leert het Volk er uit? Wat ziet er na eenige weken nog naar om? Wat kent het
Volk van Vondel? Zijn Gijsbrecht - en anders niets. - Maar plaats datzelfde beeld in
den Portiek van onzen Tempel aan Neerlands Roem gewijd - en het krijgt beteekenis
en verliest zich niet meer in den uniformen drom der duizende reeds bestaande
standbeelden.

+

7 Mei.
+

33

Krijg een brief van Splitgerber, die betuigt zeer met het plan te zijn ingenomen. belooft geen medewerking.
- Ik vrees nog steeds dat geheime tegenwerking alle ontwikkeling der zaak zal
verlammen.
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- In het Handelsblad zag ik heden dat V. en K. niet behoort onder de zaken, die
+
in de Raadsvergadering zullen behandeld worden. - Het is echter mogelyk dat
Het [Algemeen]
Handelsblad
de Commissie zich eerst zal formeeren en dat er over gesproken zal worden. Mijn bedoelingen zijn zuiver - mijn verstand zegt mij dat mijn plan uitvoerbaar is Op 7 mei 1862 drukte het
blad de agenda af van de
en van groot nut voor Volk en Kunst - vooral in den toekomst, en - ik vertrouw
Amsterdamse
op God.
- Schrijf aan Willem Verbruggen - en maak hem duidelyk hoe de vermogenden gemeenteraadsvergadering
van 9 mei d.a.v. Over een
later door Donatie's en portretten of voorstellingen de Kunst kunnen protegeeren,
museum wordt hierin niet
en hoe het afbeeldsel van zijn schoonvader Hoboken, den Koning der Handelaars, gerept. Zoals uit het
niet mag ontbreken in een Volks-galerij van een Handeldrijvende Natie als de
vervolg zal blijken, nam de
onze.
burgemeester het initiatief
- Vind niets geen steun of sympathie bij niemand mijner familie, alhier. tot de vorming van een
commissie van
particulieren.
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- Gisteren zond ik aan mijn neef Henri Ver Huell, in den Haag, eenige exemplaren
van mijn laatste brochure, met verzoek er ééne zoo mogelyk aan Prins Frederik te
doen toekomen. - Ik zou dit wel zelf hebben kunnen doen, daar ik bij den dood mijns
+
Vaders een allerliefsten brief van Z.K.H. kreeg, ook zou de Vrijmetselaarsloge het
mogelyk hier gedaan hebben. - maar Henri kan ze misschien met zekerheid aan +De Vrijmetselaarsloge
Prins Frederik was vanaf
den Prins zelven in handen doen stellen.
1816 Grootmeester van de
Nederlandse Orde der
Vrijmetselaren van het
Groot-Oosten. Deze
functie vervulde hij tot zijn
+
34dood in 1881.

+

17 Mei.
+

In dezen tusschentyd heeft de groote brand van Enschedée plaats gehad. - en mijn
k+

brochure nat. doen vergeten. - Alom zijn commissie's tot onderstand geformeerd,
en daar in die stad voor 7 millioen geässureerd was, en nü reeds door Amsterdam
+
alléén ƒ13.000 overgeschoten gelden der Watersnood Collecte aan haar is
afgestaan - zal het weldra als een phenix uit haar asch verrijzen. _____
- Gisteren ontving ik een brief van Henri Ver Huell, die mij schrijft dat Prins
Frederik zich zeer naar mij en mijn familie heeft geïnformeerd en mijn brochure
+
uit handen van mijn neef zelve heeft ontfangen. Door de Weert (schoonbroeder
van Henri) kan ze aan den Koning ook geöffreerd worden. Henri vraagt hoe het
met de zaak staat. Ik zond dezen brief confidentieel aan den Burgemeester van Amsterdam,
herinner ZE. de belofte aan van Wassenaer en Amerongen gedaan, en verzoek
ZE mij te willen bekend maken of de zaak voortgang zal hebben, ja dan neen.
- Ik doe voor deze zaak démarches die ik nooit voor mij zelven deed, en nimmer
doen zal.
_____
Niemand herinnert zich een voorjaar als het tegenwoordige beleefd te hebben.
n

- Er zijn reeds vóór eenige dagen meikersen naar Engeland verzonden, den 6.
Mei bloeide de rogge op eenige velden hier bij Arnhem, en den 4
eiken groen.

n

zag ik alle

g

- Woensd. 21 Mei.
Het antwoord van den Burgemeester was zeer minzaam. ZE deelde mij mede dat
r

r

enige Heeren o.a. prof. W. Vrolik en M. J.v. Lennep door hem op hedenavond tot
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De groote brand...
Op 8 mei 1862 ging de
gehele binnenstad van
Enschede in vlammen op.
De plaats werd tot
nationaal rampgebied
verklaard.
+

k

Nat.
Natuurlijk.
+
Watersnood Collecte
In 1861 vonden
tengevolge van de hoge
waterstanden der rivieren
en het kruiend ijs
overstromingsrampen in
het Gelderse
rivierengebied plaats.
+
De Weert
Alexanders achternicht
Eugénie Marie Ver Huell
(1824-1881) was gehuwd
met Jhr. Mr. Emmericus
Antonius Berckmans de
Weert, secretaris van het
Kabinet des Konings.

+

een bespreken dezer kwestie waren bijééngeroepen en noemt ze in zijn schrijven
+
steeds onze zaak.
Waren bijééngeroepen
r

- Aan prof. Vrolik, als oude vriend van mijn vader zond ik dus met een brief
de brochure.
+

Heden morgen ontving ik een zeer vriendelyk antwoord waarin hij mij van zijn
+
ingenomenheid met deze onderneming verzekert en zijn medewerking belooft.
_____ _____
Aan Henri Ver Huell, zond ik den brief van den burgemeester, liet het aan hem
over hoe nü te handelen, maar herinnerde er hem aan dat in deze het initiatief
m

van Amsterdam moest uitgaan en Am. er alle eer van moest hebben.
m

- Aan den Burgemeester van Amst. schrijf ik dat ik meen Z.E. in het belang
der zaak zelve niet te mogen verzwijgen dat wij in plaats van de
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Op 21 mei 1862 kwam
voor het eerst de
Amsterdamse ‘Commissie
tot voorbereiding van de
stichting van een
kunstmuzeüm’ bijeen.
Deze commissie besloot
op voorstel van Van
Lennep en Alberdingk
Thijm het plan van Ver
Huell niet uit te voeren.
Hiervoor werden vooral
financiële redenen
aangegeven. De notulen
van de commissie
bevinden zich in de
archiefbewaarplaats van
het Rijksmuseum in
Amsterdam.
+
35
+
Zijn medewerking
Enkele commissieleden
hebben in de volgende
vergadering van 30 juni
1862 het voorstel van Volk
en Kunst nog aan de orde
gesteld, maar kregen geen
steun van Vrolik.
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r

sympathie die wij stellig verwachtten bij den H. van Lennep voor deze Nationale
Stichting te zullen vinden, deze alleen vervuld zagen van de meest exclusivistische
s

idée-fixe voor Zijn Ed. Monument van Vondel.
_____ _____
Daar men mij van alle kanten mededeelt dat het te weinig verspreiden der brochure
betreurd wordt en ik begin te gelooven dat dit opzettelyk geschiedt, heb ik er een 6
+
tal aan H. Engelberts en aan mijn Neef W. Hora Siccama in Groningen gezonden
+
met verzoek die aan den een en ander te geven. Ook 4 aan H. van Lelyveld te
Mijn Neef
Wiardus
Hora Siccama's
Hoorn.
moeder,
Johanna
_____
Christina
Eytelwein
Morgen reis ik met mijn Moeder naar het Nieuwe-Diep om aan den Helder bij
(1762-1837),
is een zuster
mijn Tante Bouricius te gaan logeeren. Zal de zaak intusschen tot stand komen?
van Alexanders
- Ik wensch het van harte, zonder zelfzucht, voor onze schilderschool, voor onze
grootmoeder van
Nationaliteit. - En toch is de tyd ongunstig. - Thorbecque en zijn rigting is tegen
moederszijde Johanna
+
kunst en, ik vrees, tegen Nederland en Oranje, tegen opwekking van den
Elisabeth Eytelwein.
vaderlandschen zin; de Brand van Enschedee heeft een fatale afleiding gegeven: +Is tegen kunst
+
Thorbeckes fameuze
- en in het Paleis voor Volksvlijt zijn velen geïntéresseerd. - Hoe het zij, ik heb
uitspraak, dat kunst
mijn pligt gedaan - en nieuwe bezigheden wachten mij. ‘geene zaak van
regeering’ is, gold voor zijn
opvolgers als alibi voor
lijdelijk toezien en
+
24 Mei.
afzijdigheid in geheel het
+
36kunstbeleid. Bij Thorbecke
zelf was dit niet het geval:
Wij hebben een 8 dagen allergenoegelykst aan den Helder doorgebragt. - Een
hij zou zich bereid
toertje naar Kijkduin heeft vooral een poëtische impressie bij mij nagelaten. Terwijl verklaren om de oprichting
van een nationaal
mijn Moeder en Tante uitrustten wandelde ik met mijn nichtje Fannij en eene
logée Mina de Sturler naar het strand. Met rooden gloed neeg de zon ten kimme; museum te steunen, als er
maar een plan zou zijn.
okergeel blonken de Haaks, die verraderlyke, maar tevens beschermende
zandbanken onzer kusten in den avondnevel, boven de veelkleurige golven; twee Zijn standpunt was echter,
dat men geen politieke
wrakken, zwarte geraamten van gestrande schepen lagen daar - slagtoffers van uitspraken over
den laatsten storm. - Maar nu dansten vrolyk schepen en stoombooten de wijde, kunstuitingen behoorde te
wijde zee in; dames, met ligte zomerhoeden wandelden op het dek heen en
doen en hij beantwoordde
weder, kinderen speelden om haar heen, en luide klonk het Hurrah! van een
hiermee een kamervraag
transport koloniale troepen, waarvoor driemaal de vlaggen der oorlogsschepen naar aanleiding van de
Troonrede.
neergehaald werden. - Het was alsof de eenzame wrakken de uitzeilenden uit
+
Paleis voor Volksvlijt
de verte een zacht ‘Memento mori!’ toeriepen. Zie
hierover de
De meisjes dachten daar niet aan, zij vlogen langs de duinen, speelden met
aantekeningen
bij p. 50.
de branding, zochten schelpen en zeeplanten en lieten de avondwind dartelen

met haarlokken en linten. Achter den vuurtoren vonden wij een menigte van duinrozen: het eenvoudig,
reinwit bloempje, groeyende te midden van zand en helm, aan den rand des
Océaans, onder den ruwen adem der stormen, is mij bijzonder lief.
Ik zette mij neder op de duinen en bewonderde de zee, en de ondergaande zon,
en de meisjes die bouquetten maakten van de duinrozen en wilde viooltjes.
_____
+

w

Toen Mej. de Sturler mij eenige dagen later om een portret vroeg eener
Dame in den Helder, tekende ik in plaats daarvan een meisje op de Duinen
staande met een bouquet duinrozen in de hand, ziende naar de zee waarop een
schip met volle zeilen de verre kimmen te gemoed ijlt. - Het meisje ge-
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leek haar. - en het eenzame schip op de verraderlyke golven? _____
r

Ik kreeg aan den Helder een brief van den H. Momma die mij de namen noemde
+
der Heeren van de commissie der Volkszaal. De eenige schilders zijn H. ten Kate
+
en C. Rochussen, beiden knappe kerels maar genre-schilders en te zeer
Commissie
ingenomen met de tegenwoordige popperige Historische muurschulderingen in De ‘Commissie tot
Arti et Amicitiae - daarenboven exclusivistische voorstanders dezer schilders-club. voorbereiding van de
- Hetzij door de drang der omstandigheden, hetzij door politiek, is Alberdink Thijm stichting van een
Kunstmuzeüm’. Momma,
tot secretaris benoemd, de man die gaarne de galgen en brandstapels der
die zelf het standpunt van
inquisitie weder in zoude voeren, de aardsvijand van alle volksveredeling, van
Ver Huell in de commissie
onze volksroem, van Oranje - op het hart de bloedroode kleuren dragende van
verdedigde, stelt hier de
den Paus.
zaak nogal rooskleurig
r

voor.
Ik schreef den H. Momma dat juist deze omstandigheden hen, die het in de
Commissie goed met Volk en Kunst meenden, tot meerdere eensgezindheid moest
aanzetten en waarschuwde hem tegen de drogredenen der Kabinetstukken-schilders
enz. +
Ik bezocht met een permissie van den majoor de Quarles het fort Lasalle (thans
+
+
Het fort Lasalle
Erfprins) en had het Tweede deel van het Leven van mijn Oud-oom mede
Na
de
genomen. onafhankelijkheidsverklaring
_____
De oppasser van Kijkduin was een oud militair, als ik, Doesburger van geboorte, van Nederland op 20
november 1813 hield
die mijn grootvader, den Burgemeester zeer goed gekend had.: ik gaf hem een
Carel Hendrik Ver Huell
goeden fooi. als commandant van de
_____
vesting Den Helder het fort
r

+

- Ik maakte kennis met den burgemeester van het Nieuwe Diep den H. van
r

+

Bosse. - O.a. verhaalde hij ons dat een zijner vrienden de H. Bezemer , voor
enige jaren, bij gelegenheid van 's Konings bezoek in Amsterdam, door de
Kalverstraat wandelde, op den druksten tyd van den avond, hij voorop met zijn
vrouw, daarna iemand van zijn famille met een paar dames, daarachter zijn twee
dochters, jonge meisjes. - Dat plotseling uit een steeg die het gezelschap
passeerde, een man te voorschijn sprong, een der meisjes aangreep, opnam,
onder zijn jas tegen zijn borst drukte, en met haar den steeg inliep: - terwijl de
troep voor den steeg (stellig zijn handlangers) zich terstond weder achter den
roover sloot. - Het andere meisje verloor haar tegenwoordigheid van geest niet,
waarschuwde terstond haar vader, die door het volk brak, en het geluk had den
ontvoerder in te halen, welke het meisje losliet en een goed heenkomen zocht.
- Ook verhaalde hij mij dat de dieven om iemand met een paar glazen jenever
volkomen dronken te maken er met een citroenperser het vogt van een grooten,
doorgesneden aardappel in doen druppelen.
_____

Lasalle voor de keizer
bezet; hij wilde zijn eed
van trouw aan Napoleon
niet breken. Tot aan het
voorjaar van 1814 bleef
het dus Frans
grondgebied.
+
Leven van mijn Oud-oom
Q.M.R. Ver Huell, Het
leven en karakter van
Carel Hendrik Graaf Ver
Huell, uit nagelaten
aanteekeningen en andere
authentieke stukken,
beschreven door...
Amsterdam, bij G.J.A.
Beijerink. 1847.
+
38
+

r

H. Bezemer
Mogelijk is dit Pieter
Frederik Bezemer
(1825-1868), oud-luitenant
ter zee 1e klasse, die toen
handelaar in
scheepsbenodigd-heden
in Amsterdam was.
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- Met de grootste belangstelling zag ik de Météorologische Inrigting onder directie
van V.d. Ster, die van gewoon Timmerman tot deze betrekking door zijn kunde, +Météorologische Inrigting
schranderheid en werkzaamheid opklom. - v.d. Ster is een oud man van 72 jaar, Vanaf 1843 was er in Den
Helder een houten
het uiterlyk van een timmermansbaas, hooge pet, de bril boven de klep
geschoven, bruine paruik, kleine ligt blauuwe oogen, lange kromme neus, scherp meteorologische
waarnemingspost
geteekende kin, sproetelachtige gelaatskleur, rossig, rimpelig van mond en op
ingericht, die ressorteerde
het voorhoofd, nog frissche lippen voor een grijsaard, en dunne bakkebaard
onder de provinciale
groeyende naar de mondpunten.
waterstaat.
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+

Toen hij mijn naam in het Vreemdenboek las vroeg hij terstond of de admiraal V.H.
+
mijn familie was, vertelde mij dat hij hem gekend had, en verzekerde mij dat er
39
nog velen aan den Helder leefden die nog met erkentelykheid den admiraal
herdachten
De meeste werktuigen om de drukking van wind en atmosfeer, de hoeveelheid
van regen, van verdamping, de afwijkingen van den magneetnaald enz. te
berekenenen zijn door v.d. Ster zelven vervaardigd. -

Zondag 1 Junij
ae

+

een artiekel van
+
t
Een artiekel
2 Junij in den Arnhemmer Cour. waarin een anoniem schrijver de onmogelykheid
om een Volkszaal daar te stellen trachtte te betogen en dezelve een ‘Voorwerp Amsterdamsche brieven II
van Luxe’ noemde ‘daarentegen een Pynakotheek voor oude Kunst aanbevelende, in de Arnhemsche Courant
2 juni 1862.
alsof dit niet veel eerder een ‘Objet de Luxe’ moet genoemd worden. - Ik schreef
Het geeft het
terstond met potlood eenige regelen tegen deze gemakkelyk te wederleggen
meerderheidsstandpunt
r
n
beweringen en bragt die aan de Bull, red. van de Amst. Courant. - Zij verschenen van de Amsterdamse
museumcommissie weer.
Maandag in het nummer van 3 Junij. - Het frappeerde mij dat een man als de
Het betoogt, dat het
Bull zeide ‘Och! ons land is een verloren boel!’ dit waren zijn eigen woorden.
las ik toevallig in Amsterdam in de leeskamer van Arti et Amic.

2 Junij.
's avonds laat aangekomen vind ik een menigte kaartjes en brieven.

3.
- Beantwoord een brief van H. Ver Huell die mij schrijft mijn brochure aan Z.M.
en de Koningin te hebben gegeven. Ik schrijf hem dat ik geloof dat een stootje
uit den Haag een gunstige impulsie aan de zaak zoû kunnen geven, enz: _____
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wenselijker is om een
pinakotheek van oude
schilderijen ter vervanging
van het bestaande
Rijksmuseum op te
richten. Bovendien wordt
erin gesteld dat de huidige
Hollandse schilderschool
juist geen historieschilders
kent, hetgeen een van de
argumenten van
Alberdingk Thijm tegen het
voorstel van Ver Huell is.

r

- 's avonds komt de H. Suringar, (de philantroop) mij bezoeken van wien ik een
+
+
kaartje had gevonden. Hij vraagt mij te logeeren in Amster- dam, en op Mettraij +
+
40
en om een plaatje voor zijn verslag van Mettraij. - Lang bleef de oude man bij
+
Mettraij
mij tusschen licht en donker zitten praten, verhaalde mij hoe het in 49 bij het
+
De
landbouwkolonie
Congres van de Vrienden van den Vrede was toegegaan, van zijn gesprekken
Nederlandsch Mettray
met V. Hugo, E. de Girardin, Cobden enz: - ‘Ik had wel gewenscht dat gij bij mij
werd in 1851 door W.H.
waart geweest toen honderde Quakers uit Londen te Parijs aankwamen - wat
Suringar op het door hem
hebben wij toen gelagenen!’ Hij verhaalde mij dat de zoon van den Burgemeester gekochte landgoed
van Pallandt die wegens verwonding in de cellulaire gevangenis heeft gezeten, Rijsselt onder Gorssel
aldaar zijn hart gewonnen had en zeer tot zijn voordeel veranderd was. opgericht om, naar Frans
Nu ik hem heb leeren kennen geloof ik dat Suringar een philantroop is, geheel voorbeeld, verwaarloosde
jongeren op te vangen. In
‘de bonne foi.’ - Niemand is volkomen zonder vaniteit. - Van uiterlijk geheel de
zijn tijd gold het als een
grijsaard van Greuze en Gessner, behalve de lange, zilveren haarlokken.

18 Julij.
Woensdag 11 Junij ging ik op reis naar Engeland en kwam Maandag 14 Julij hier
+
terug (zie mijn Journaal dat ik dagelyks heb bijgehouden.) Vind o.a. een
dringenden brief om in Doetinchem een verpachting en hooiverkooping bij te
ij

wonen. - die gisteren 17 J. plaats had: het hooi bragt 378 op: de verpachting
werd gegund voor ƒ236. - Mijn gewaarwordingen op die plek waar mijn Tante ons
+
zoo vaak in de ‘groote zaal’ ontving, waar haar schoone bloembedden door ons
bewonderd werden, waar ik allen die
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modelvoorbeeld van
reclassering.
+
Een plaatje
Alexander gaf een plaat:
Het sterfbed van W.B.
Schrage te Banjermassing
voor het jaarboek van
1862.
+
Het Congres...
Toespeling op het
internationale
vredescongres dat in
augustus 1849 in Parijs
werd gehouden onder
voorzitterschap van Victor
Hugo. Cobden was lid van
het organisatiecomité. Aan
het congres nam ook een
aantal Engelse en
Amerikaanse Quakers
deel.
+
Mijn Journaal
Dit reisjournaal is niet
teruggevonden.
Fragmenten hieruit zijn
gepubliceerd in de herdruk
van Naar 't Leven, Londen
in 1862, (uitgegeven door
D.A. Thieme) in
Afspiegelingen,
Gezamenlijke Werken
deel IX, uitgegeven door
P. Gouda Quint, Arnhem,
1884
+
De ‘groote zaal’
Namelijk in De Kemnade.
Die zaal is nu verdwenen.

59
ik lief had in de schaduwen der donkere lanen gezellig zag rondwandelen - die
gewaarwordingen begroef ik in mijn hart. De afslager gilde, de heeren dronken
Jenever, Insinger was grof aardig, Tengbergen lachte in zijn vuistje. -

+

22 Julij.
+

41

t+

Heden komt mijn eerste stuk over Londen in de Arnhemmer C. . - Voortaan zal ik
den laster, die terwijl in 10 jaren niets op mijn gedrag valt aan te merken, mij nog +Mijn eerste stuk...
om losheden die ik jong deed omdat ik daar een valsche eer in stelde, vervolgt, In de Arnhemsche
Courant van 23, 24, 28, 31
met alle wapenen te keer gaan.
juli en 2 en 9 augustus
_____
5

- Een wissel van ƒ609,68 betaald van een gekocht effect dat de Heeren
t

k+

Kerkhoven niet van die ƒ910 Gr. B. hadden afgehouden.

g

s

Zat. 9 Aug.

Heden staat mijn laatste artiekel over Engeland in de Arnhemsche Courant n
6. Ik zoude nog belangrijke schetsen kunnen leveren betrekkelijk Dickens,
+

o

g+

betrekkelijk de Oudheden exhibition , Wight, de honden Tent. Ascott races enz:
- maar ‘à quoi bon?’ ik heb gezegd wat ik zeggen wilde, heb gewezen op de
laster die mij hier vervolgt uit afgunst geboren, uit nijd dat ik afgezonderd leven
wil, en uit kleine jalouzieën - zoo het gezigt van een mijner oogen zich herstelt
of althans niet verergert kan ik een gelukkig leven hebben, aan wetenschap en
kunst gewijd, - moet het anders wezen, dan zal dit ook stellig tot mijn ontwikkeling
kunnen strekken.
Last heeft een cahier van Schetsen uit Londen van mij onderhanden om te
lithographieeren. Het schijnt dat ik weder wat mag uitgeven; dat het de Heeren
Boekverkoopers convenieert. - Ik reken echter weder op tegenwerking. -

s

Maandag 18 Au.
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1862 verschenen
reisverslagen van
Alexander Ver Huell over
Londen. Op het eerste
verslag na werden zij
herdrukt in Schetsen met
de Pen [III], p. 19-36. De
eerste schets is een
boutade op de mentaliteit
van het Nederlandse
publiek.
+

t

k

Gr. B.
Grootboek. Namelijk een
uitkering van een aandeel
in de Nationale schuld.
+
Oudheden exhibition
Op 30 juni 1862 vond in
Londen bij Sotheby's een
veiling plaats van oude
archiefstukken, die onder
meer op de Nederlandse
geschiedenis betrekking
hadden. Hiervoor werd
herhaaldelijk geadverteerd
in The Times.
+

g

Honden Tent.
Op 28 juli 1862 vond in de
New Agricultural Hall in
Islington een grote veiling
van honden plaats,
voorafgegaan door een
‘Monster-exhibition’. Deze
expositie werd op dezelfde
dag in The Times
aangekondigd.

Eindelyk heb ik gisteren een brief van den philantroop Suringar waarin hij mij bedankt
+
voor de ‘Proverbiae Philosophii’ en de photographie van Miss Nightingale die ik
+
hem op zijn verzoek medebragt. Hij wil mij geloof ik enrôleeren voor zijn
Proverbiae Philosophii
Vermoedelijk bedoelt
philantropische ondernemingen - als zijn teekenaar, âme damnée.
+

18 A. Voor eenige dagen is de schilder Immerzeel van Wageningen bij mij
geweest, zeer klagende over gebrek aan kunstzin, over het verlies zijner illusiën,
over de treurige verandering die hij bij de families bespeurde zoodra hij over zijn
schilderstukjes begon - ‘'t is alsof ze minder melk in je thee doen.’ Hij vertelde
r

Alexander hiermee een
Latijnse uitgave van de
Spreuken van koning
Salomo.
+
42

mij een aardige anekdote van Pieneman j. en A. Scheffer. - De eerste liet aan S.
een portret van den koning Willem II zien en vroeg hem hoe hij het vond. ‘Een mooi
schilderij!’ P. verlangde echter een gedétailleerde kritiek. - S. bleef weigerachtig die
te geven en het een schoon schilderstuk noemen. - Eindelyk gedwongen door de
herhaalde uitnoodiging om zijn oordeel voluit te verklaren: ‘welnu’ zeide hij ‘volgens
uw rigting is het schilderij volmaakt; maar volgens de mijne, zie ik den Koning niet
in die voorstelling; de kleeding, de rok, alles, zelfs de laarzen moesten aan een vorst
doen denken enz:
Na dien tijd heeft P. bij het schilderen van Willem III enz. zich die raad ten nutte
gemaakt.
Immerzeel was bij C. Kneppelhout op Sterkenburg al roepende ‘o zie wat

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

60
een heerlyk effekt van zon op de toren!’ bewonderende achteruitgaande in de vaart
gevallen, en er niet dan met moeite door den lagchenden Kneppelhout uitgehaald.
‘Da's iets voor V.H.’ had K. gezegd. 'T einde van het bezoek was dat I. mij twee schilderijtjes wilde aansmeren ƒ75 't
stuk, het een lief doch te weinig geacheveerd, het ander zonder waarde voor mij. Ik zal hem ƒ100 belooven voor een geacheveerd gezigtje, op Wageningen, waar
hij woont. -

+

s

20 A.

+

43

Gisteren op Sterkenburg, een bezoek aan C. Kneppelhout gebragt. Twee oude
+
portretten van de Heeren van Asewijn , vroeger ook Heeren van de Kemenade. Zijn jager beschrijft het hol van den bunsing

t

Zie goede stukken van Immerzeel. Kneppel. verhaalt mij dat I. verliefd was op
een meisje dat hij wegens zijn te gering fortuin niet trouwen kon; zij trouwt in de
Oost, komt met een half bruin kind als weduwe terug, en wordt door I. ten huwelyk
m+

gevraagd; die er twee dochters bij verwekt. - de eene gehuwd in Nw H. het
+
bruine meisje zit in het gesticht te Zutphen . - Swart en K. waarschuwen mij voor
ts

I. als zeer indiscreet enz. Knep. lieve kinderen: de oudste jongen zeî: ‘ik weet
niet hoe het komt dat ik zoo ondeugend ben: ik denk dat als ik kan lezen, dat het
dan wel beter zal gaan. -’ Het kleine Willemientje nam in eens aan tafel mijn hand
tusschen haar handjes en kuste die. - Kinderen en honden houden van me, ‘de
+
prime abord’ . Ik heb een gelukkigen dag bij hem doorgebragt. - Het dochtertje
van zijn eerste vrouw Julie van Gorcum, Maria lijkt volmaakt op haar lieve mooye
moeder, het charme van alle jongelui in mijn studententyd. Het is een zeer
gracieus kind, en in haar glimlach heeft zij iets buitengemeen aanvalligs. - maar
toch ook de mélancolie en het fijne, teere van haar moeder. -

r

15. Sep.
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+

Heeren van Asewijn
In 1517 ging de Kemnade
door een huwelijk van
Agnes van Ulft met
Reyner van Asewijn
(gestorven 1521) over op
het geslacht Asewijn.
Nadat verschillende
verwanten ermee beleend
werden, werd in 1670 het
leen overgedragen aan de
familie Bentinck.
+

m

Nw H.
Niet achterhaald.
+
Het gesticht...
Bedoeld is het
krankzinnigengesticht in
Zutphen.
+
De prime d'abord
Op het eerste gezicht.

+

Zond buiten weten van Thieme ƒ25 aan Last omdat de plaat ‘Avond’ uit het nieuwe
+
cahier zooveel meer werk vereischt. ik kon dit doen omdat ik vroeger eenige
‘A vond’
teekeningen van zijn dochtertje kreeg: voor deze ƒ25 vroeg ik hem van haar jonger Een plaat met die titel
zusje (de oudste wist ik dat hij verloren had) een teekendoos te koopen. Tot mijn komt in het album Naar 't
+
Leven niet voor, wel Des
innig verdriet vernam ik van morgen dat ook dit meisje overleden is. - Hij heeft
nachts. De meest
geen dochters meer. - Het waren zulke lieve, mooye, vriendelyke kinderen. -

bewerkelijke plaat is Eene
achterbuurt waarin
eveneens de zelfkant van
het Britse leven wordt
+
r
afgebeeld.
5 Oct.
+
+
44 Ook dit meisje
Op 9 november 1860
+
r
overleed Maria Christina
Schreef ik een stuk Gallait en V. Hugo in de Arnhemmer (van 8 Oct. ) en wees
Last op 19-jarige leeftijd;
l
daarin het dwaze der redeneering van een X. aan die in een art. van dezelfde
op 6 juli 1861 volgde
Courant de stichting eener Volkszaal een ‘objet de luxe’ noemde maar die eener Everdina Carolina, bijna
zaal voor oude kunst zeer aanprees. Alsof zulk een liefhebberij-verzameling niet 17 jaar oud. Er waren nu
nog twee zoons in leven.
veeleer een ‘objet de luxe’ moet genoemd worden!
Hun moeder zou op 17
februari 1864 overlijden.
+
Victor Hugo en Gallait
Herdrukt
in Schetsen met
r
3 Nov.
de Pen [III], p. 79-84.

Gisteren (Zondag) en heden is de stoel door Strackée als pendant van de tafel van
r

n

den H. wijlen Bar. van Heeckeren vervaardigd ten toon
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Alexander Ver Huell: Eene achterbuurt. Uit: Naar 't leven, Londen in 1862 (Arnhem, 1862),
Gezamenlijke Werken deel IX, nr. 31.
t

gesteld. Een stuk door mij 28 Julij 1862 over die tafel in de Arnh. C. geschreven
ie

+

heeft de red. nu nogmaals geplaatst . - Mijne récommandatie's hebben Strackée
+
veel goed gedaan. - Hij heeft reeds daardoor de bestelling van een beeld in
Nogmaals geplaatst
Eene tafel op de
Doesburgh gekregen en nu onlangs van een groep in marmer waarvoor hem
r

door den H. Ketjen vermoedelijk ƒ250 vooruit is betaald. Ik bragt hem in kennis
n

+

r

m

met Bar. v. Verschuer , den H. La Porte, ried hem aan zijn stoel naar Amst.
te zenden, waar deze zeer bewonderd werd. Ook hier zijn hem nieuwe
bestellingen gedaan.
_____
Of er van mijn Volk en Kunst iets komen zal? Ik weet het niet. Er is een geest
van domperij die alle Volksontwikkeling en Vaderlandschen zin schijnt te willen
versmoren. Gaat het van de Joden uit of van de Jezuiten? ik geloof van beiden.
+
Zoo voortgaande zijn wij over eenige eeuwen allen of Moffen (i.e. Joden) of
Roomschen.

Tentoonstelling in de
Arnhemsche Courant van
5 juli 1860 en herdrukt in
de Arnhemsche Courant
van 3 november 1862.
Samen met het artikel De
stoel vervaardigd door F.
Strackée (zie noot bij p.
47) opgenomen in de
bundel Schetsen met de
Pen [III], p. 42-47 onder de
titels Een gebeeldhouwde
tafel en Een
gebeeldhouwde stoel.
+

n

Bar. v. Verschuer
3 N.
Bernhard Friedrich, baron
+ van Verschuer, voorzitter
45
van het genootschap
‘Verscheidenheid en
Schrijf aan J. Gorus en vraag hem mij te melden of er van de in Julij gehooide
Overeenstemming’, Gilles
weide, nägehooid is.
André de la Porte was
voorzitter van het Teekenen Bouwkundig
genootschap
9 Nov.
‘Kunstoefening’, dat een
tekenschool exploiteerde.
Eergisteren schreef ik weder aan J. Gorus daar ik geen antwoord kreeg. - Nu
Zie naamregister achterin.
+
weder zonder effect.
Moffen
_____
Toespeling op het
Jiddisch.
+
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Daar straks ben ik bij mijn oom R. de Vaynes geweest, die reeds eenige maanden
+
een clairvoyante consulteert wegens een gezwel in zijn nek. Ook zijn echtgenoote;
doch die heeft heden de clairvoyant bedankt daar zij schier stervende was. Elke +Clairvoyante
séance ƒ40.- Het zien van mijn oom heeft mij met diepe droefheid vervuld: alles Medium van een
magnetiseur. Men
werkte zaâm om den treurigen indruk te versterken. Het stormt: de wind huilde
door den toren der Groote Kerk, waaronder het huis van mijn oom gelegen is. In geloofde dat onder
hypnose gebrachte
het groote eenzame vertrek lag de arme man voor een stoel op zijn knieën en
personen onderhevig
kermde van de hevige pijnen. Voor hem lag het recept van van morgen: zeker
waren aan de
wel dertig voorschriften. Ik verliet hem; de storm loeide om mij heen; aan het
magnetische kracht van
kerkhof joeg hij een hoop dorre bladeren op, die ruischende mij voorbij zweefden. een bovennatuurlijke
- God geve dat de clairvoyante den goeden, werkzamen, wijsgeerigen man
geestenwereld en zo
geneze!
geneeswijzen voor ziekten
_____
konden openbaren.
Gisteren kreeg ik dl V. van C. Kramm uit zijn Leven der Schilders. - Het eenige
wat ik op het artikel, mij betreffende heb aan te merken is, dat het te gunstig is. Ik
zal trachten het waardig te worden - zoo mijn oogen mij niet hun dienst weigeren.
- Het artikel over mijn Vader is zeer goed.
_____
Morgen zend ik mijn Voorwoord voor het Cahier ‘Naar 't Leven’ aan D.A. Thieme.
+
Ik schreef hem gisteren ‘zoo gij nog langer wacht met ons Cahier uit te geven, zal
+

n+

46

er niets nieuws meer in zijn, want nu reeds hebben de Illust. en andere bladen
s

sommige sujetten behandeld etc.’ In het begin van Aug. reeds waren de eerste
+
mijner platen gelithographieerd - qu'y faire?!
_____
Mijne moeder blijft zwak na hare laatste ongesteldheid: de doctor meent echter
dat aansterkende middelen haar spoedig weder haar vorige krachten zullen
geven.

+

n

L'Illust.
Het Franse weekblad
L'Illustration publiceerde
tekeningen van Gavarni
over Londen.
+
Qu'y faire?!
Wat daaraan te doen?

10 Nov.
r

Daar J. Gorus mij niet antwoordt, schrijf ik aan den Burg. D. Simons, te Doetinchem.
- Vaak bood hij mij zijne diensten aan, daar de stad veel verpligting aan ons heeft.
(De dadelyke uitkeering van het zeer betwistbaar legaat mijns ooms ad ƒ25.000.) Ik
verzoek hem mij een vertrouwden persoon aan te wijzen die over de weiden voor
mij het toezigt houden kan. - v. Gorus hoorde ik weinig goeds; hij kan ook niet
schrijven.
_____
k

Ik bespeur meer en meer dat het voorna. de Joden en Roomschen zijn die mijn
Volk en Kunst tegenwerken. - Geen van beiden kunnen ook Nederlandschen zin
+
hebben. - Evenmin als de in Amsterdam zoo magtige Duitsche Coterie .
+

Duitsche Coterie
Vgl. de
dagboekaantekeningen
van 14 januari 1862 en
volgende.

11 Nov.

Daar niemand een artikel schrijft over de nieuwe, geëxposeerde stoel van Strackée,
r

en de H. Bank die het beloofd had, dit ook niet doet heb ik heden een opstel voor
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+

den Courant van morgen aan D.A. Thieme gegeven. Maandag komen de laatste
+
drukken van mijn platen-Cahier over Londen klaar. Gisteren vernam ik dat er
47
door de boekhandelaren reeds 290 exemplaren besteld zijn. - Het zal ƒ2.50 kosten.
Dit is weder een aar-
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dige winst voor mijn uitgever. - Ik laat er niet meer dan 600 drukken. - Het is
misschien dwaas maar het stuit mij van zulke menschen geld aan te nemen menschen die steeds klaar staan een onwaarheid met hun naam te onderteekenen.
- Nu gaat alles weder goed met Thieme - maar hoeveel laat ik hem niet verdienen!
- Ook de Courant-artikels schrijf ik gratis, en voor eenige jaren bood hij mij een
+
hooger honorarium dan aan Lindo . - Van waar komt dit alles? - In hun handen is
+
de Litteratuur slechts een speculatie. Aan Lindo
In 1851 en 1852 was Mark
_____
Prager Lindo docent
Eindelyk kreeg ik heden avond een brief van Gorus, die beweert dat mij de
Engels aan het Stedelijk
verpachting der weide voor ƒ40 aan een zekeren Tüs bekend is. - Ik weet er
Gymnasium in Arnhem en
echter niets van, heb het niet genoteerd, zooals ik steeds doe, geloof dat er
geknoeid is en zend zijn brief aan den burgemeester. In allen gevalle verlang ik vast medewerker aan de
Arnhemsche Courant met
langer geen opzigter te hebben die lezen kan noch schrijven.
de rubriek Brieven en
_____
uitboezemingen van den
Van morgen zag ik bij Strackée de modellen van de door Mevrouw Kneppelhout Ouden Heer Smits. Ook
bestelde beeldjes. Zij waren allerliefst, stelden de winter voor, en eenige
Alexander heeft
aanmerkingen die ik maakte, veranderde hij terstond.
sporadisch voor de

14 Nov.
r

Ik kreeg 11 Nov. een brief van Burg. Simons, hetzelfde antwoord van Gorus
bevattende, doch hem had G. gesproken van + - ƒ40. Hij recommandeert eenen
Jan Vinkenburg, Bode. - Heden kwam Strackée mij bedanken. _____
+
- In het voorwoord van mijn nieuw Cahier Naar 't Leven had ik bij de
drukproeven ingelascht ‘En laat u niet influenceeren door den vijand van den
Vader des Vaderlands’, Thieme schrijft mij dat de Gids om een exemplaar van
Volk en Kunst heeft gevraagd en of hij nu die phrase wel plaatsen zal, ook of hij
Volk en K zenden moet. Ik antwoord ‘Stellig en ik ben nu dubbel verheugd er die
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Arnhemsche Courant
gecorrespondeerd.
Vermoedelijk heeft Thieme
zijn aanbod in 1867
gedaan, nadat Alexander
hem enkele niet
onverdienstelijke
reisreportages vanuit
Wiesbaden had
toegezonden.
+
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+

phrase ingelascht te hebben. - Mijn antagonist in de Gids is A. Thijm , die te
+
Antwerpen bijna uit de zaal is gegooid om zijn smalen op Willem I. Hij draagt
het bloedroode lint van den paus. Ik voorzie onaangenaamheden doch ‘Fais ce
que tu dois, en advienne que pourra.’

g

r

Zat. 29 Nov.

Voor eenige dagen kreeg ik van den Burgemeester van Amsterdam, wien ik een
+
der eerste exemplaren van ‘Naar het Leven’ zond, een allerliefsten brief , waarin
hij mij zeide wel niet alles te hebben kunnen verwezenlyken gelyk ik en hij ook
het verlangde, maar toch met Volk en Kunst zoo ver te zijn gevorderd dat ik
eerstdaags daaromtrent het een en ander zoude vernemen dat ook mij veel
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+

A. Thijm
Alberdingk Thijm zat niet
in de redactie van De Gids
en publiceerde er in 1862
niet in. Wel verscheen van
zijn hand een artikel in een
niet achterhaald tijdschrift
naar aanleiding van de
totstandkoming van de
historische galerij van Arti
et Amicitiae in Amsterdam.
In dit stuk, getiteld Over
eene herleving der
monumentale kunst in
Nederland, oefende hij
zijdelings kritiek uit op de
voorstellen van Alexander
Ver Huell. De gegevens
zijn ontleend aan
overdrukken, bewaard in
het Katholiek
Documentatiecentrum in
Nijmegen.
+
Uit de zaal is gegooid
Tijdens het Internationaal
Kunstcongres, dat van 19
tot 20 augustus 1861 in
Antwerpen onder
voorzitterschap van de
liberale burgemeester
Loos werd gehouden,
intervenieerde Thijm op
dusdanige wijze dat hij
buiten de orde viel.
Tijdens de behandeling
van een auteurswet op
kunstprodukten wilde hij
eerst een uitspraak doen
over Willem van Oranje,
daarna over ‘christelijke
kunst’. De burgemeester
onderbrak hem. Thijm
vatte deze handeling als
censuur op en verliet uit
protest het congres.
Het Nederlandsch
Magazijn ging diepgaand
in op Thijms mogelijke
intentie om aan de naam
van Willem de Zwijger
afbreuk te doen.
+
Een allerliefsten brief
Niet achterhaald.

+

voldoening zoude geven. In de Courant van gisteren zag ik dat de Minister
+
Thorbecque geheel is omgekeerd en van anti- pro-kunstman is geworden, en
een Wahallabouw van regeringswege in Amsterdam wil ondersteunen. - Goddank!
een nieuwe phase voor de Hollandsche kunst opent zich.
Nimmer wordt mijn naam genoemd, in geen Dag of Weekblad vermeld - dit
komt daarvan dat ik tot geen clique behoor! Qu'importe!?
+

- Gisteren wandelde ik met baron v. Verschuer: hij beschreef mij het vreemd
karakter van den graaf Von Fürstbergen, een origineel. Trouwen-
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+

Voldoening
In werkelijkheid was
Alexander Ver Huells
voorstel daar niet aan de
orde!
+
Geheel is omgekeerd
Op 28 november 1863
zegde Thorbecke aan de
commissie van Van
Lennep een subsidie voor
een nieuw Rijksmuseum
toe, mits men met een
kant en klaar ontwerp zou
komen.
+
49

64
de liet hij in zijn Huwelyks-contract bepalen ‘dat de Genadige vrouw bij het oprijden
van den heuvel het rijtuig steeds uit zoude stijgen.’ Deze vrouw gestorven zynde
deed hij niets voor de opvoeding zijner eenige dochter, die schier volwassen nog
byna ongekleed in de boomen klom wanneer er vreemden op het kasteel kwamen;
r

r

met haar vingers at enz: Voor het Diner, waar de H. v. V. hem ontmoette kwam hij
op een oud paard aangereden, met één schoen aan en één laars met een spoor;
r

toen de H. v.V. hem naar de reden hiervan vroeg zeide hij barsch ‘Wanneer heb
je ooit gehoord, dat als men de eene helft van een paard de sporen geeft de andere
helft niet volgt?’
Van zijn 3 boekenkasten had hij zijn bed gemaakt en sliep zoo tusschen zijn
boeken: naast hem stond de uit den toren genomen torenklok, waarop hij 's nachts
met een hamer sloeg ‘tegen de ratten!’ - Zijn horologie zonder glas droeg hij altyd
met de wijzers naar buiten voor zijn buik. - Steeds zeer vuil gekleed gaande, werd
al

hij door de Kozakken als spion voor den Gener. von Sacken gebragt, die hem
terstond met de woorden ‘Ha neefje!’ (hij was zijn neef) begroette. Fürstenberg gaf
den verbaasden Kozakken een groot drinkgeld. Herhaalde malen door zijn familie
voor de rechtbank gebragt om onder curateele gesteld te worden, bepleitte hij telkens
zoo meesterlyk zijn eigen zaak, dat hij onder diepe eerbewijzing van regters en
publiek de regtzaal verliet.

r

+

Zondag 14 Dec.

+
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r

Maandag 8 Dec. het eerst na eene ongesteldheid van eenige dagen uitgaande,
+
verzwikte ik mijn voet, met laxatie van een der banden. - Met de grootste moeite
+
sukkelde ik naar huis, en was op het punt van flaauw te vallen.
Laxatie
Waarbij
één der
_____
+
enkelbanden
losraakte.
Acht dagen vroeger was de oude, historische Grut-poort te Doetinchem
+
afgebroken; ik had den burgemeester verzocht mij er 2 afbeeldingen van à ƒ10
Grut-poort
In 1862 werd de
het stuk te doen tekenen. Toen hij mij schreef dat de schilder Nijhoff mij die
r

vervaardigen zoude, zond ik den burgem. Simons ƒ25 er bij vragende ‘dat ik, nu
zulk een bekwame hand de afbeelding vervaardigen zoude, slechts een teekening
voor die ƒ25 verlangde.’
_____
De schilder Cornet uit Leiden zond mij een teekening en liet het aan mij over
er hem de prijs waarop hij die gesteld had van ƒ10, tot een menslievend doel
g

Grutpoort, een belangrijk
onderdeel van de
omwalling van
Doetinchem door de
aannemer G.J. Heyer
gesloopt. De poort zou
nog kogels bevatten die
de Spanjaarden tijdens het
beleg van Doetinchem
hadden afgeschoten.

bestemd, voor te geven of anders de T. terug te zenden. Ik zond hem ƒ25.
_____
Thieme zond mij een overdruk van de Beraadslaging over Hoofdstuk V.
Staatsbegrooting. De Minister Thorbecque heeft gesproken geheel in den geest
van mijn Volk en Kunst: ‘Hetgeen wij behoeven is een locaal van algemeene
Verzameling op een geschikte plaats. Ik zeg algemeene, evenwel niet om alles te
concentreeren, uit den Haag over te brengen naar Amsterdam of uit Amsterdam
naar den Haag - dat geloof ik zou ten nadeele wezen van de ontwikkeling der Kunst
- maar om b.v. in de Hoofdstad te vereenigen de schatten die daar zijn en die
niemand goed kan zien; meest uitnemende schilderijen staan er tegen elkander,
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+

en degene die opgehangen zijn hangen veelal in een slecht licht; het zijn kleine
kamers, het is geen Mu-
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+
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seüm. Wanneer het mij gelukt de goedkeuring van de Kamer te verwerven op een
plan later voor te dragen, en in dat gebouw dan te stichten tevens eene
keurverzameling van stukken van levende meesters zoodat het een eereblijk zij,
grooter dan eene medaille, voor zijn werk daar eene plaats te hebben verworven,
dan zou het eene lastige en met het belang der zaak niet overeenkomstige band
zijn, wanneer de begrooting een post voor aankoopen voor de verzameling te
r

+

Haarlem vermeldde.’ Tweede Kamer. 26 Nov.

+

r

Donderdag 25 Dec.

Kersdag 5 uur 's avonds - Oom Henri de Vaijnes komt ons zeggen dat oom
Reindert d.V. hedenmiddag dacht te sterven. Juist heden voor acht dagen is
+
Tante Caroline overleden. - en Oom had het zich in het hoofd gezet dat hij 8
dagen na zijne vrouw sterven zoude. - Tegen half vier heeft hij Wilhelmine d.V.
bij zich ontboden en haar verzocht chorale muzijk voor hem op de piano te spelen:
meer dan een uur heeft zij onafgebroken gephantazeerd; en tranen van
dankbaarheid en geluk biggelden langs de wangen van de stervende. - Want hij
zeide, dat hij zich nimmer zoo volkomen gelukkig had gevoeld. - En toch heeft
de kanker geheel zijn ligchaam innerlyk verteerd - sedert 3 maal 24 uur heeft hij
niets gebruikt als twee koppen thee die terstond het ligchaam weder uitvloeiden. Doch het hoofd blijft volkomen helder, zoo helder dat hij verscheiden rekeningen
heeft opgemaakt, en beschikkingen geregeld. - Zijn vaste overtuiging dat het
aardsche geheelenal weg moet sterven om tot verdere ontwikkeling te geraken,
geeft hem moed, kracht en troost.
+

Te Haarlem
In het paviljoen
Welgelegen werd een
door het Rijk aangekochte
verzameling van moderne
meesters bewaard. De
verzameling werd in 1885
in het Rijksmuseum
opgenomen.
+
Tante Caroline
Catharina Royaards,
echtgenote van Reindert
de Vaynes van Brakell. Zie
naamregister achterin.

r

25 Dec.
+
Uit het handelsblad schreef ik voor eenige dagen het volgende op.

+

52

+

Het [Algemeen]
Handelsblad
Op vrijdag 19 december
neemt het blad het bericht
over van de Heldersche
en Nieuwediepsche
Courant.
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‘Texel 16 December. Heden is te Oude Schild publiek verkocht het visserschuitje
t

+

t

l

waarmede de Luit. ter Zee Rijk in 1813, destijds adjud. van den Ad. Ver Huell met
+
schipper Faam den bekenden en moedigen togt van het Nieuwe Diep naar
Destijds
Op 13 februari 1814
Frankrijk heeft gedaan, om gewigtige dépêches naar Frankrijk over te brengen
doorbrak J.C. Rijk met een
en te halen. Dat dit schuitje zeer klein was, voor zulk een reis, blijkt uit den
verkoop, daar het slechts ƒ39 heeft opgebragt. Hetzelve was het laatste gevaren schuitje de blokkade die
de Nederlandse marine
door schipper Bovenbos en zal nu gesloopt worden.’
had gelegd om het fort
Lasalle en het eiland
Texel. Dit werd door Carel
Hendrik Ver Huell voor
Frankrijk bezet gehouden.
Rijk kon de Franse koning
bereiken en zo als koerier
Fungeren, waardoor met
de onderhandelingen over
de overgave van het fort
aan de Nederlandse
soevereine vorst een
aanvang kon worden
gemaakt.

r

27 Dec.

Heden morgen te 8½ ure overleed mijn oom Reindert de Vaynes van Brakell,
oud-colonel der génie. De laatste dagen heeft hij weinig geleden. Wanneer men
hem naar zijn toestand vroeg, antwoordde hij steeds ‘O, goed, zeer goed.’ - Zijne
laatste woorden aan mijn Oom Henri waren ‘ik heb een uitvinding, een
méchanische uitvinding die van veel nut kan zijn, gemaakt ...’ Toen hij die echter
préciseeren wilde, kostte hem dit moeite, en fluisterde hij ‘ik zal er later wel weder
op komen.’
Hij was een geboren Mathematicus, en om zijne uitgebreide kennis in alles
wat tot Meet- of Wiskunde betrekking had vermaard. - Als kind muntte hij reeds
daarin uit. - Op de jongens-school door ziekte tijdelyk van het gezicht beroofd, zag
men hem in het schoollokaal, met de handen metende eerst op zijn bank klimmen,
en in gedachte al hooger en hooger palmende eindelijk op de tafel stappen. Een
algemeen gelach waarschuwde hem dat de geheele school zijn bewegingen
gadesloeg.
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+

In de Oost-Indien heeft hij verscheiden werken aangelegd. - Hij was ridder van de
+
+
53
Leeuw en Commandeur van den Eikenkroon . - Hier in Arnhem, gepensionneerd,
+
heeft hij een werk in 2 deelen geschreven over de ‘Verdediging onzer O.I.
Eikenkroon
+
+
Feitelijk een ridderorde
bezittingen’ een brochure vóór het ‘Brengen van de Noordzee voor Amsterdam’
van het Groothertogdom
+
en een Brochure ‘Voor de Vruchtbaar-making onzer Heidevelden.’ Luxemburg, in 1843 door
+
Verschil van mening met den Hertog van Saxen-Weimar , (aan wien mijn oom koning Willem II ingesteld.
de noodige zaakkennis in de O.I. ontzeide) was oorzaak dat hij niet met den rang Ze werd als huisorde van
van Generaal werd gepensionneerd. de Oranjes aan
Nederlanders toegekend
Door eenige personen die tegelyk met hem in de Oost geweest waren werd
mij verzekerd dat mijne Tante (eene zeer impérieuse vrouw) de carrière van mijn totdat door het overlijden
oom zeer benadeeld had. - Hij was zagtzinnig, verdraagzaam, werkzaam, in zijn van koning Willem III de
jeugd los en matérialist; in zijn laatste levensjaren overtuigd van eene progressieve personele unie tussen
Nederland en Luxemburg
ontwikkeling van des menschen geest van dit wereldsch bestaan.
werd verbroken. Koning
Ik hield zeer veel van hem, en hoorde gaarne hem zijn belangrijke of aardige Willem III maakte er
ontmoetingen en anekdoten vertellen.
gebruik van om bij de
_____
ministeries minder
welgevallige decoraties
door te zetten.
+
‘Verdediging...’
R.G.B. de Vaynes van
Brakell, De verdediging
van Nederlandsch Indie,
Van Kampen, Amsterdam,
1859.
+
‘Brengen van...’
Idem, Amsterdam weder
eene Zeestad, Arnhem, bij
Van Egmond, 1862.
+
De Vruchtbaar-making...
Idem, Palissy's
kunstbronnen in
Neêrlandsch woestijnen of
de beantwoording der
vraag: Hoe kunnen wij
onze dorre heidevelden in
vruchtbare landsdouwen
en groenende beemden
herscheppen? Arnhem, bij
Van Egmond, 1862.
+
Hertog...
Bernhard van Saksen
Weimar leidde in 1849 een
militaire expeditie naar
Bali.

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

De Nederlandsche Spectator die zoo partijdig is dat zij in een uit de Javabode
+
overgenomen artikel zorgvuldig weg laat wat op mijn Volk en Kunst, goedkeurend,
r

+

Artikel
In De Nederlandsche
Spectator van 5 juli 1862
wordt een Indische
correspondent van de
Arnhemsche Courant van
2 juni 1862 geciteerd. Dit
Brussel 11 December.
citaat bevatte slechts
mededelingen over de
kunst in
Nederlandsch-Indië en
+
over de schilder Raden
28 Dec.
+ Saleh.
54+
Een stuk van een Belg
De
Nederlandsche
r
+
Kreeg gisteren een brief van D. Hendrikz . met opschrift Geheim, waarin een
Spectator nam op 27
pressante uitnoodiging om, daar het een urgente zaak betreft, terstond eenige
december 1862 in zijn
dagen bij hem op Zuiderburg bij 's Gravenhage te komen doorbrengen. rubriek Berigten
mededelingen, enz. een
Wat dit beteekent weet ik niet; beleefdelyk heb ik echter moeten bedanken
brief uit Brussel op over
voor die eer.
‘de vraag of het
_____
gouvernement de kunst al
of niet moet beschermen’.
Het citaat is de slotalinea.
De redactie van de
Spectator distancieerde
zich van dit pleidooi met
de volgende
bewoordingen: ‘Met het
oog op een der laatste
stukken in de Arnhemsche
Courant (t.w. van
Alexander Ver Huell) is het
dienstig hier aan te
stippen dat de Redactie
door plaatsing van het
tegenwoordig artikel niet
geacht moet worden in
zaken van kunst het
beschermend stelsel in
den ouden
oekonomischen zin te zijn
toegedaan. De Red. stelt
zich ook niet
verantwoordelijk voor alle
geopenbaarde gevoelens.’
+
Dr. [Wybrand] Hendriksz
Directeur van een
pathologisch anatomisch
museum in het medisch
etablissement Zuiderburg
in Den Haag. Hij was ook
oogarts. In welke kwaliteit
hij Ver Huell benaderde is
niet achterhaald.
+

betrekking had; - neemt in zijn nommer van 27 Dec. een stuk van een Belg over,
dat letterlyk een plagiaat is van mijn plannen. Ziehier het Slot. ‘Een groot werk
wenschen wij echter zeer uitgevoerd te zien, een paleis der Schoone Kunsten,
door onze bouwmeesters gebouwd, welks gevel door onze beeldhouwers versierd
zoû wezen, inwendig opgeluisterd door onze schilders in alle vakken.’
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+

r

In het bijblad (van de Amsterdamsche C. 25-26 Dec. ) staat een voor mijn
teekenen redelijk, voor den geest van mijn werk zeer flatteuse kritiek der ‘Naar
+
't leven.’ Waarom neemt Thieme die nu niet eens over. - Het kost mij slechts
één woord dan gebeurt het. - Doch nimmer zal ik zooiets zelf vragen. _____
+
Dinsdag wordt oom R.d.V. begraven. Ik moet bekennen dat het mij bij de
begrafenis mijns vaders griefde dat hij, zonder éénig excuus hoegenaamd, mijnen
Vader die laatste eer niet wilde bewijzen. - Zoo mank als ik ben, beschouw ik het
als mijn pligt bij zijne Teraardebestelling tegenwoordig te zijn. - Ik mag nog niet
uitgaan, en zoû dus excusabel zijn. - Toch wil ik het doen.

29 Dec
Van morgen is J. Vinkenburg bij mij geweest uit Doetinchem. Hij
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+

De Amsterdamsche
Courant
Bedoeld is een recensie
van Naar 't Leven, waarin
de ‘inkorrektheid van
vorm, de hoofdgrieve van
velen tegen zyn (Ver
Huells) arbeid’ wordt
gesignaleerd. Maar de
schrijver stelt ook: ‘mocht
er iets aan het kunstwerk
haperen, wel nu dan liever
aan den vorm dan aan het
wezen’ en roemt de geest,
de levendigheid en frisheid
van het werk.
+
Thieme
Redacteur van de
Arnhemsche Courant.
+
R.d.V.
Reinhardt de Vaynes van
Brakell.

67
bragt mij ƒ875 van pacht der weiden. - Ik heb hem aangesteld tot opzigter in plaats
van J. Gorus, ad ƒ25 's jaars. _____
n

Van de brieven van Nap. Bonaparte aan mijn Oudoom den Admiraal zal ik er
t

+

een ruilen tegen een brief van Willem III (Hnds. ) het is de brief N
volgenden inhoud

o

4 van den
+

t

Hnds.
Handschrift.

+

1863
+
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e

e

St. Cloud, le 7 floréal, An 11 de la Répub. Franc.
r

M. le Contr'amiral Ver Huell, aussitôt qu'il vous sera possible, mettez à
+
la voile et rendez vous à Ostende avec la seconde partie de votre flottille
.
d

(get. ) Buonaparte.
+

ts

Ontvangen een Bon op Ranzow van de Holland, renten eener prior. Actie ad
r

25 Tha.

Immerzeel heeft zijn schilderij, gezicht op Wageningen en op zijn woonhuis klaar
en zal het weldra aan mijn oordeel komen onderwerpen, ƒ75 vroeg hij voor het
vorige dat mij niet beviel. ƒ100 beloofde ik hem voor dit.
y

6 Jan.

Gisteren heeft Immerzeel mij zijn schilderij gebragt, het onderwerp gewijzigd.
Een gezicht aan den dyk van Wageningen naar Rhenen, (de plaats van den
doorbraak) met het torentje van Wageningen in de verte. - Hij heeft zoozeer zijn
best gedaan, de schilderij is zoo frisch en harmonieus dat ik hem nog ƒ25 boven
de ƒ100 heb geöffreerd. - ook eenige van mijn werkjes die hij mij gevraagd had.
r

- Ik heb den H. André de la Porte met een briefje genoodigd om een andere
allerliefste schilderij, een manenschijn te komen zien die Immerzeel mede had
r

gebragt om eens te laten beoordelen. - opzettelijk bragt ik hem met den H. A.
de la P. in aanraking omdat deze een kunstauthoriteit is, praeses van het
+
Teekengenootschap enz: en dus het goeye schildertje van nut kan wezen. Voor het werk van zijn vader, den schrijver van het Leven der Schilders,
bouwstoffen verzamelend, is hij met veel schilders in kennis gekomen en
verhaalde hij mij allerlei anecdoten uit den kunstwereld. - o.a. dat Schelfhout (de
+
Winter-schilder) een schrikkelijk ongemanierd, onbe- schaafd mannetje is,
pratende met een allerplatst Haagsch acccent, die hem bij zijn eerste ontmoeting
zeide ‘Ja, vi je dat nou nog al niet één net blaauw jassie, da'k hier aan hip: ja da
kosj me ook ƒ15; dat noeme ze nou, “bleu de Fransj.” Koekoek, den
landschapschilder zeide hij dat een allergemeenste vent was, en zijn vader een
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+

St Cloud...
Vert: ‘Mijnheer de
vice-admiraal Ver Huell,
hijs zo snel u kunt de
zeilen en begeef u met het
tweede deel van uw
flottielje naar Ostende.’
Deze brief was een order
aan Carel Hendrik Ver
Huell, die toen belast was
met het transport van de
vloot van de Bataafse
Republiek naar Boulogne,
waar Napoleon een
invasie in Engeland
voorbereidde. Het
transport, dat gedeeltelijk
onder Engels vuur moest
geschieden, geldt als een
van de roemrijkste
episoden van Nederlands
zeegeschiedenis in de
Bataafse tijd.
+
Ranzow
Georg Ludwich Karl
Heinrich, graaf van
Ranzow,
rijksbetaalmeester en
directeur van Ranzow's
Bank in de Koningstraat in
Arnhem. Zie naamregister
achterin.
+
Teekengenootschap
Het Teeken- en
Bouwkundig Genootschap
‘Kunstoefening’.
+
56

burgerkerel die zich op gezette tijden bezoop 'en op marktdagen te Nijmegen de
Roomschen trachtte te bekeeren en dan dat bekeeringswerk meestal met een
vechtpartij deed eindigen.
_____
s

+

De teekenmeester van Imz. vader was een O. te Dordrecht. Op een reisje naar
l

Dort ging de oude Imm. dien grijzen kunstenaar eens bezoeken. -
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+

Een O.
Niet achterhaald.

68
“Nu moet je toch mijn schilderwerk eens zien.” zeide de zeventigjarige man tot zijn
ouden leerling, en plaatste achtereenvolgens 4 schilderijen voor hem ter bezigtiging.
r

+

- “Wat zeg je daar nu van?” vroeg hij den H. I. die van de ongelukkige croutes niet
veel zeggen kon. - Eindelijk riep de oude man uit. “Jij zegt er niets van, omdat je +Croûtes
Misbaksels.
me de waarheid niet zeggen wilt. - maar wil ik je eens zeggen wat het zijn? het
zijn prullen, prullen! ik ben een prulschilder, ik kom er nooit, en ik zal een prulschilder
+
sterven!” Van den acteur Schouten die altyd de valsche rollen onder Hoedt en
+
Bingley vervulde verhaalde hij mij dat deze steeds zonder geld was en diep in
Schouten
schulden stak. In den omgang had hij steeds zijn acteursstem en gebaren. Een Pieter Jacobus Schouten,
een van de steracteurs
zoon van hem en jongen van 15 jaar, en allerongelukkigst sujet stierf. Het was
een zegen voor hem - maar Scholten riep steeds met zijn toneel-stem uit “Hij is van de Haagsche
niet meer! Hij is thans bij zijne Moeder! daarboven”! waar ook ik weldra hoop te Schouwburg. Zie
naamregister achterin.
+
zijn!’ Maar de kist te betalen, vergat hij! - De arme tim- merman na twee jaren te
vergeefsch gewacht te hebben, ging eindelyk zijn nood klagen bij de Directeurs +57
g

Hoedt en Bingley, die hem zeiden ‘morgen, Zat. , om 12 uur krijgt Scholten zijn
geld - welnu ga dan bij hem, om een uur of één, dan zal hij je je geld wel geven’ Het mannetje gaat om één uur, vindt Scholten, zittende in zijn oude Chambrecloack,
die hem, altijd met zijn verraders stem vraagt. ‘Wat wilt gij?’ De timmerman op
bedeesde toon, spreekt hem van ‘het kistje - twee jaar geleden - neem niet kwalyk
meneer - dat ik voor uw zoontje...’ Scholten, opstaande, drappeert zich in zijn
chambrecloack, doet drie stappen door de kamer, steekt zijn rechterhand uit en
roept met daverende stem ‘Ontaarrrde! durft gij een Vaderrr aan den dood
herrinnerren van zijn éénig kind!’ en doet den verschrikten timmerman hals over
kop de trap af stuiven. _____
l

- Straks kwam Imm. mij zeer bedanken voor mijne aanbeveling die ten gevolge
r

had gehad dat de H. A. de la Porte zijn maneschijn voor ƒ100 heeft gekocht.

y

20 Jan.

Nimmer zag ik een barometer-stand zoo als die van van morgen. - Mijn controleur
loopt circulair en stond daar straks ruim een vingerbreed lager dan 28 het laatste
cijfer dat op den gradenwijzer opgeschreven staat. - Het stormt hevig uit het westen
met hagel en regen. -

y

Zondag 25 Jan.

De Barometer heeft gelijk gehad. Overal hebben hevige stormen gewoed, vooral
in Engeland. - Heden staat in het Handelsblad ‘De zee-officier Saxbij heeft berekend,
dat wij met een Cijcloon te doen hebben, en dat, zoo de rigting van dit verschijnsel
k

y

y

niet verandert, de ergste stormen nog komen moeten na. op 31 Jan. , 28 Feb. en
27 Maart.
_____
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+

25 Januarij. Ook de Eerste Kamer heeft de doorgraving van Holland op zijn
+

m

Smalst aangenomen . Vlaggen in Amst. en Rotterdam. - Nu heeft mijn Volkszaal

+

58

+

Aangenomen
Op 23 januari 1863
aanvaardde de Eerste
Kamer het wetsvoorstel op
de doorgraving van
Holland op zijn Smalst,
zodat er een kanaal van
het IJ naar de Noordzee
ontstond. Dit wetsvoorstel
werd door de regering
Thorbecke voorbereid, die
ook haar principiële steun
aan de
rijksmuseum-plannen had
toegezegd.

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

ook kans van tot stand te komen. Morgen zal ik een stuk tegen een scherp artiekel
+
in de Kunstkronijk (dat mij echter veel genoegen deed) plaatsen.
+

29 Jan.
Onder allerlei excuses heeft men het plaatsen van mijn stuk tot he-
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Kunstkronijk
Het door Ver Huell
aangevallen artikel is
getiteld Langs een
geprojecteerden waterweg
en een Kunstgalerij. In dit
tweedelige artikel in
dialoogvorm wordt het
voorstel van Ver Huell
vooral gekritiseerd om het
gebrek aan artistieke
smaak.
De repliek van Alexander
Ver Huell verscheen in de
Arnhemsche Courant van
29 januari 1863 en bevat
bewoordingen als ‘Kan ik
het helpen dat de
waarheid erkend wordt?
Een waarheid, die ik
zooveel in mijn vermogen
is verspreid, vereer en
toelicht, doch die aan mijn
eigen gering talent de
doodsteek geeft! / Het is
mijnheer Ver Huell voor en
mijnheer Ver Huell na. Vijf
en twintig maal komt mijn
naam in de twee pagina's
voor. Maar zijn eigen
naam durft de schrijver
niet boven het mooije stuk
te schrijven. Enfin! men
geeft zich zelf geen moed;
die deugd moet zitten in
het bloed. / Schrikkelijk
pedant niet waar, o
modeste anonymus der
Kunstkronijk! / Gaarne
echter wilde ik nog aan
honderde zulke amusante
en voor mij bijzonder
vereerende aanvallen het
hoofd bieden, indien de
goede, schoone en nuttige
zaak zelve maar tot stand
komt.’

69
+

den uitgesteld: alleen omdat er een paar regels in voorkomen die de ultraliberale
rigting van de rédactie niet behagen, en waartegen zij, tegelyk met mijn artiekel,
een stuk van een tegenoverstelden geest wil plaatsen. - Met die politique regels
heb ik echter mijn doel bereikt; zij hebben gediend tot afleiding, en tegen het
eigenlijke doel van mijn schrijven is niemand opgekomen.

y

3 Feb.

r

r

Mijne Moeder wordt zwak. - Na het consult van D. Schattekerk en D. Everts is
zij echter eenigzins beterende.
+
- Vrijdag zal ik nog een artiekel zien te plaatsen over Gedachte in Kunst tot
completeering mijner Idéën.

y

6 Feb. Vrijdag
Van morgen bragt ik mijn stuk aan D.A. Thieme voor de Arnhemmer Courant
e

van morgen (Maandag). Ik vernam dat van Westhreene in het 2. gedeelte, tegen
mij, in de Kunstkronyk er zijn naam boven heeft gezet. Ik dacht stellig dat het
van Alberdinck Thijm was. - Van van Westhreene verwondert het mij: het is niet
loijaal. - Want voor jaren heeft hij een mijner werken in de Kunst en Letterbode
+
+
beoordeelende , mijn teekenen zeer afgekeurd en gecritizeerd. - doch een paar
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+

Een paar regels
In de ingezonden repliek
komt een aanval van
Alexander Ver Huell voor
tegen de afbraak van het
cultuurstelsel in
Nederlandsch-Indië. De
desbetreffende passage
wordt op 10 februari in
extenso in het dagboek
opgenomen.

+

Een artiekel
Gedachte in Kunst
verscheen in de
Arnhemsche Courant van
9 februari 1863,
opgenomen in Schetsen
met de Pen [III], p. 84-87.
In dit artikel werden de
schilderijen De
Steenbikkers van Gustave
Courbet en Karel de
Stoute vóór den slag bij
Morat van Arij Scheffer
met elkaar vergeleken.
Het realisme van Courbet
wordt verworpen, omdat
er geen gedachte achter
zit: Scheffers schilderij
daarentegen wekt op tot
nationale grootheid.
+
Beoordeelende
Alexander schrijft een
recensie van A.D.W. in de
Algemeene Konst- en
Letterbode van december
1855 (p. 396-397 van die
jaargang) naar aanleiding
van zijn tekenalbum Is 't
Waar of niet? toe aan Van
Westrheene.
+
59

+

weken daarna mijn medewerking als teekenaar verzocht in een nieuwe Illustratie
+
die hij van plan was uittegeven. - Natuurlyk bedankte ik daarvoor op
Een nieuwe illustratie
Op 10 september 1856
verontwaardigde toon. - En nu deze anonyme aanval! - Het tweede stuk heb ik
schreef T. van
nog niet gelezen. - En ik ben nog wel inteekenaar van de Kunstkronyk. e

Waarom had Thieme ze van morgen al en krijg ik ze altoos eerst den 15. en
e

zegt v. Egmond dat ze eerst den 15. verzonden wordt?
_____
Van morgen is Veltink bij mij geweest. Hij heeft de nieuwe pachtakte
onderteekend, ƒ900 's jaars en voor 6 jaren. Ik heb hem gezegd ƒ5000 over te
hebben voor de bouw zijner nieuwe boerderij met achterhuis - doch zoo hij meer
moet kosten, kan hij zelf het betalen.
_____
+
Nijhoff zal mij de Grutpoort schilderen voor ƒ30,- Ik beloof hem ƒ50.
_____
Thieme vertelde mij dat er tegen de 3 regels politiek in mijn laatste Artiekel
over Kunst, een lang stuk in de Arnhemmer geschreven wordt. - Dat is dan het
3e stuk tegen die los op het papier geworpen phrase welke alleen moest dienen
+
voor de kunstideën, als de staart van de hond van Alcibiades .
_____
Mama heeft van nacht beter geslapen, doch blijft zwak.

y

9 Feb.

Maandag Tante Buys bragt door haar besluitloosheid alles in verwarring. - Vrijdag
r

had ik aan D. Schattekerk geschreven dat hij volstrekt Zondag of Maandag moest
+
komen. Eerst van morgen krijg ik een zeer lakoniek briefje ‘dat hij met Tante
geconsulteerd had en dat zij er niet geheel het nut van inzagen dat hij kwam, of
r

het niet beter ware prof. Schneevoogt te doen komen etc: dat hij echter zoo wij
het verlangden op den dag dien wij bepalen zouden, zorgen wilde hier te zijn. Ik had nog juist den tijd om naar den trein te vliegen, stoomde naar Utrecht, sprak
r

Westrheene aan
Alexander Ver Huell een
brief, waarin hij hem
medewerking verzocht
voor een nieuw op te
richten tijdschrift Lectuur
voor de Huiskamer.
Alexander zou hierbij
‘typen’ leveren. Deze brief
bevindt zich in het
gemeentearchief Arnhem.
+
Grutpoort
Zie de
dagboekaantekeningen
van 14 december 1862.

Alcibiades
Volgens Plutarchus zou
Alcibiades in zijn
jeugdjaren een kostbare
en fraaie hond hebben
bezeten, wiens staart hij
liet afsnijden. Toen
vrienden hem vertelden,
dat alle Atheners hierover
verontwaardigd waren,
zou hij hebben gezegd:
‘Juist wat ik wilde! Ik wilde
dat de Atheners hierover
zouden praten, zodat ze
niets ergers over mij
zouden willen vertellen.’
+
60

prof. Lonck, die buitengewoon vriendelyk was en zoo goed was te beweeren
zeer verheugd te zijn mijn kennis te maken hoewel bij zulk een treurige gelegenheid,
en was om 2½ weder hier met de belofte dat de professor
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70
Woensdag per sneltrein bij ons zoû komen. Morgen had hij als Rector Magnificus
twee promotien. _____
l+

r

t

Het Arti. van heden door mij in de Arnh. C. geplaatst schijnt te voldoen. - Eene
l
+
algemeene Kunstzaal, dit krijg ik er door. - maar tegen eene Historische zaal is
Arti.
veel antagonisme.
Het ingezonden stuk
_____
Gedachte in Kunst. Zie p.
Wanneer beleefde ik een winter als deze - het najaar sluit zich aan het voorjaar. 69
- Eén dag sneeuw.

10 Feb.
l

+

n

In het voorloopig verslag der Staten Gen. lees ik ... ‘hetzij door den Ned.
wetgever, hetzij door het Koloniaal opperbestuur, moeten, nog vóór men iets
omtrent de uitbreiding of aanmoediging der particuliere ondernemingen bepale,
wettelyke maatregelen tot beveiliging en uitbreiding der gouvernementscultures
genomen worden. Het gevoelen werd daarbij geuit, dat art. 56 van het
regerings-reglement wel bedoelde, dat de gedwongen arbeid op Java éénmaal
een einde zoude nemen, maar niet dat het gouvernement daar zoû ophouden
landbouwer en handelaar te zijn. Zij stelden prijs op die onderscheiding.’
_____
Volkomen ben ik het hiermeê eens.
+

- Daareven kom ik van Thieme, die mij nog eenige exemplaren der
+
Tijdspiegel-phantasiën bezorgen zoude, en vernam ik van hem dat er tegen 10
regels politiek in een artikel over Kunst door mij in de Courant van Donderdag
r

25 geplaatst, een zeer lang stuk van D. Bosch in de Courant van morgen zal
verschijnen.
Zoo het scherp is zal ik het scherp beantwoorden, want wat ik schreef, schreef
ik neer uit overtuiging en Vaderlandsliefde, en ik kan mij in dit geval, in 't bijzonder
op het ‘qui s'excuse, s'accuse’ beroepen. De tirade is deze.
‘Wij vertrouwen dat de bezadigde, en vaderlandslievende mannen, die de
doorgraving aannamen, maar zich niet stoorden aan de taal dergenen, die tot
eigen voordeel Java wilden exploiteeren en aan Nederland de vruchten
misgunnen, van wat het zich met opoffering van zijn bloed en schatten gouds
verwierf - wij vertrouwen dat diezelfde mannen het plan van onzen kundigen
minister zullen ondersteunen, hetwelk mede, gelyk alles wat groot schoon en
waar is, strekken zal tot ontwikkeling van ons volk en tot roem van het Vaderland.’
Ziedaar de zin waarover nu al 4 tegenartiekels anonijm verschenen en er
morgen nog een geteekend verschijnen zal. - Wat kan één pen vol inkt doen!

Vrijdag 19 Feb.
r

Het stuk van D. Bosch is eergisteren verschenen en zoo lang en doorwrocht, dat
ik voor mij de overtuiging begin te krijgen, dat ik, ‘den spijker op de kop heb
geslagen.’ - de schoonzoon van Bosch is de in de Oost meer dan mill[i]onair
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+

Voorloopig verslag
De Commissie van
Rapporteurs van de
Tweede Kamer bracht het
verslag uit na een
wetsontwerp ter
bekrachtiging van een
ordonnantie van de
Goeverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië over
de vrije invoer van rijst en
padi op Java en de
afschaffing van rechten op
voedingsmiddelen naar
geheel
Nederlandsch-Indië. Deze
maatregelen waren nodig
gebleken, omdat ten
gevolge van het
cultuurstelsel de teelt van
eigen voedsel voor de
inheemse bevolking in het
gedrang kwam en er
hongersnoden ontstonden.
+
61
+
De
Tydspiegel-phantasien
door A.V.H.
Verscheen in het voorjaar
van 1858 en 1859 in twee
afleveringen. Het waren
bundelingen van grote
prenten, die oorspronkelijk
in De Tijdspiegel waren
geplaatst.

geworden Stok. - ik heb dan ook dadelyk er op heel eenvoudig geantwoord. ‘Hoe,
tegen één peloton van zes regels - regels die op niemand toepasselyk moesten zijn
+
- moet een overmagt van twee zware colonnes aangevoerd worden. En waarom
r

trekt D. Bosch zich
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62

71
juist deze phrase aan, uit de pen gevloeid van mij, die, eenvoudig teekenaar voor
nationale en historische kunst schrijf? Hoe het zij - de Doctor moge Aeskulaap
verlaten om uit zuivere, Christelyke liefde voor den Javaan te ijveren - ik, houd mij
bij mijn goede, schoone Nederlandsche Kunst, en laat het aan Veteranen op Indiesch
gebied over, om met u, mijn stadgenoot en buurman, in het Koloniaal worstelperk
te treden.
_____
Heden staat er in de Courant van 14 Februarij over losmaking van Indië: ‘onze
heerschappij in Indië zal eenmaal door onbelemmerde vestiging van Nederlanders,
zoo krachtig worden, dat zelfs geen buitenlandsche vijand ons de koloniën zal
kunnen afhandig maken.’
Zeer mooi, maar voelt men dan in ons land niet, dat dan ook de tyd nadert, waarop
Indie zijn moeder verschoppen zal, even als Amerika het Engeland deed!
_____
+
Het ijveren tegen het Anoniem , hoewel ik gelyk heb en naar mijn geweten en
+
pligtbesef handel, zal mij, geloof ik veel last bezorgen, en niets zoû mij
Het ijveren...
verwonderen zoo zelfs de Spektator mij er in een plaats over hekelde - want die Toespeling op de hierna
beschreven
kanker is ingevreten tot diep in ons Volksleven.
gebeurtenissen, die negen
dagen tevoren een
aanvang namen.
+

18 Feb.
+

Zie 6 Februarij

Wat een drukte belette mij mijn Journaal te vervolgen!
Dingsdag tien Februarij had ik bij Thieme (die mij zeer goed vroeger kon hebben
gewaarschuwd) vernomen dat een stuk tegen mij in het 1e Nummer Kunstkronyk
+
waarop ik als anonijm (de naam is boven niet gelezen) in de Arnhemmer (25 Jan)
sataniek geantwoord had wel onderteekend, of liever van boven geteekend was. +63
- Ik wilde eerst niet geloven dat ik mij zoo vergist had, liep terstond naar mijn
kamer, haal het stuk uit de kast en waarlijk daar zie ik de naam met groote letters
r

er boven. Terstond schreef ik aan Thieme dat het mij innig speet den H. v.
Westhreene onwetend en buiten mijn bedoeling beleedigd te hebben en verzocht
hem in de Courant een kort excuus te plaatsen dat ik hem op gaf. Dit verscheen in
de Courant van 12 Februarij.
_____
Hoe beantwoordt de kerel mijn, zelfs strikt genomen, niet noodzakelyk excuus.
+
In de Courant van 16 Februarij ? hij betwijfelt als 't ware mijn waarheidsliefde,
+

16 Februarij
Alexander ontving als
Arnhemmer de krant van
maandag 16 februari al op
zaterdag de 14e. De
kranten werden namelijk
met het oog op tijdrovende
expedities geantedateerd.
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verwondert zich over mijn geheugen dat zich dit wel herinnert en dat niet enz:
terstond, schreef ik hem dienzelfden avond, den volgenden brief, na eerst bij
Nijhoff naar zijn ouderdom geïnformeerd te hebben.
Wel Edele Heer
Met een loyale bedoeling heb ik u publiek excuses gemaakt; publiek durft gij
die bedoeling te betwijfelen. Dit is te beleedigend, gij begrijpt het, dan dat ik het
er bij laten kan. Voor al na het vroeger geschrevene. Ik vraag u dus, als aan een
man van eer, om voldoening en proponeer u Woensdag aanstaanden U met een
+
paar vrienden te Haarlem (zoowat halfweg voor beiden ) 's morgens tusschen
elven en éénen aan het Logement de Leeuwerik te bevinden, dan kunnen die
Heeren de zaak arrangeeren en kan alles voor den avond af zijn gedaan. Want
ik kan moeyelijk langer dan één nacht van huis, daar mijne Moeder ernstig
ongesteld is: om deze reden ook reken ik
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Dit wel...
De passage luidde
letterlijk: ‘Intusschen zult
gij mij verplichten in uw
blad toch de betuiging op
te nemen van mijn spijt en
mijne verwondering. Spijt
over de lichtvaardigheid,
waarmede de heer Ver
Huell, de beschuldiging
van gebrek aan moed zoo
kras tegen mij heeft doen
gelden. Verwondering aan
de eene zijde over den
lossen grond, - een
hooren voorlezen van het
stuk, - waarop hij tot
bestrijding daarvan
overging; aan de andere
zijde over de getrouwheid
van zijn geheugen dat
hem, ten motto boven
zijne bestrijding, zonder
fout eene geheele
zinsnede uit mijn stuk
deed overschrijven.’ De
geciteerde zinsnede in de
Arnhemsche Courant van
29 januari luidde: ‘Het zal
noodig zijn dat het volk de
taal der kunst leere
verstaan; dat het met de
gedachte van een
kunstwerk, ook den
schoonen vorm leere
waarderen, waarin de
gedachte is uitgedrukt.’
+
Halfweg voor beiden
Van Westrheene woonde
in Den Haag.

72
+

er op dat de zaak en haar gevolgen onder ons en onze secondanten blijve. Ik
proponeer u onze ontmoeting niet vroeger dan Woensdag plaats te doen hebben, +64
omdat wij dan al den tyd voor noodige arrangementen hebben. Mag ik u vooral
verzoeken mij per omgaanden te antwoorden. Zoo iets moet niet uitgesteld worden;
dat geeft maar aanleiding tot praatjes.
Met verschuldigde hoogachting noem ik mij
WelEdele Heer
Uw Dw. Dienaar
A. Ver Huell.
Arnhem 14 Feb. 63.

Zondag 15
den dag daarop, verzocht ik mijn neef, den overste G.G. Staring om zijn opinie over
mijn handelwijze; hij is een zeer geëstimeerd officier, en keurde ze volkomen goed.
n

t

Daarop verzocht ik den 1. Luit. der Artillerie J.G. Taets van Amerongen of hij mijn
secondant wilde wezen. Hetwelk hij met genoegen aannam.
Zondag avond was er nog geen brief. P[l]otseling overviel mij de angst dat de
+
Heer van Westhreene misschien zoude allegeeren mijn brief niet ontvangen te
+
hebben, om intusschen iets in de Courant te zetten; om 7 uur 's morgens
Allegeeren
r

Beweren [oorspronkelijk:
(Maandag 16) ging een brief van mij naar mijn ouden vriend M. J. Beaujon,
bij een proces aanvoeren].
waarin ik hem verzocht terstond naar v. Westhreene te gaan en mij te
telegrapheeren of hij mijn brief had gekregen Ja dan Neen. 's middags kreeg ik een
Telegram dat het antwoord reeds op weg was.
_____
Intusschen had ik Maandag in de Courant van Dingsdag 17 laten zetten op
r

t

y

antwoord van een repliek aan D. Bosch - ook in de C. van 26 Feb. het volgende
r

+

r

Aan den H. D. Bosch
+

65

r

D. Bosch verwijs ik nu en voor altyd, tot aan het laatst van zijn leven - dat ik den
ouden man lang en gelukkig toewensch - naar mijn antwoord van 13 Februarij in
deze Courant.
15 Feb.
r

M. A. Ver Huell
_____
r

en te gelijk aan den H. van Westhreene.
r

Aan den H. T. van Westhreene heb ik publiek niets meer te zeggen.
15 Feb.
r

M. A. VerHuell

Maandag 16
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F. na den eten kwam eindelyk den volgenden brief van T. van Westhreene.
Wel Edel Geboren Heer
Houd het mij ten goede dat ik voor u niets beleedigends kan zien in mijn schrijven
opgenomen in de Arnhemmer Courant. Ik heb volstrekt de bedoeling niet betwijfeld
van de verklaring door u afgelegd in dezelfde Courant van 12 Feb. j.l. Een bewijs
daarvan levert o.a. de zinsnede van boven genaamd mijn schrijven, die waarmede
r

ik begin en waarin ik den H. Re-
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dacteur verzoek, mijn brief, geschreven vóór uwe verklaring, te vernietigen.
+
Maar ik heb tegenover het publiek willen constateeren dat ik haar, na het vroeger
+
door u geschrevene, niet volledig achtte. Immers kon eene zoo onvoldoende
Valsche redeneering
want ik dacht het met een
uitlegging, waar zij door U, als aanhangsel, een banaal excuus werd gemaakt,
den pijnlijken indruk niet wegnemen, welke de op uwe grove vergissing gebouwde anonijm te doen te hebben
en wel met A.T.
consequentien op mij moesten gemaakt hebben, noch de blaam uitwisschen,
dien gij tegen mij had uitgesproken. Nu ik die uitlegging en dat excuus niet zoo
onvoorwaardelyk aanneem, keert gij de rollen om en acht u zelven de beleedigde
+
partij. Ik hoop dat gij zult willen inzien hoe daartoe regt noch reden voorhanden is
en ben, wanneer ook nu nog mijne bedoeling niet duidelyk door u werd begrepen, +66
bereid, u die uitvoeriger op te helderen.
r

Mijne vrienden de Heeren M. C. Vosmaer en Gerard Keller, de eenigen wie ik,
na de ontvangst van uw schrijven, onder de door u verzochte geheimhouding, over
de zaak gesproken heb, deelen volkomen in deze mijne gevoelens.
Overigens ben ik niet voornemens U eene andere voldoening te geven dan de
betuiging waarmede ik aanving en die van mijn leedwezen over uwe opvatting.
Waar zoû het heen, als al de speldeprikken, welke onze eigenliefde in litteraire
schermutselingen ontvangt, moeten gewroken worden op eene wijze, welke ik
bovendien, zelfs in zaken van meer gewigt, uit beginsel afkeur. Met verschuldigde
Hoogachting blijve ik
UE Gb DwDr.
T.v. Westhreene Wz.
's Gravenhage
16. Feb. 1863

Dingsdag 17 Feb.
Ging ik s'morgens vroeg voor 9 uur naar den Overste Staring om aan zyn oordeel
het volgenden antwoord te onderwerpen
Wel Edel Geboren Heer
Bij het beantwoorden van uw stuk in de Kunstkronyk, wist ik niet wie het schreef. Ik
had op een ander vermoeden, niet op u. Later, ingelicht zijnde, vond ik het loyaal
u echter excuses te maken. In plaats van die even loyaal aan te nemen, durft gij
+
publiek mijn waarheidsliefde te betwijfelen, u te verwonderen over mijn geheugen
+
dat zich dit wel herinneren kon en dat niet enz: - Waar zoû het heen indien
67
mannen als gij en ik, zulke handelingen maar ongemerkt lieten doorgaan. Die
speldeprikken durft te geven, moet ook niet bang wezen voor een degenprik. Ik
houd mij overtuigd dat indien de Heeren Vosmaer en Keller de beide artiekels (mijn
excuses en uw antwoord) aandachtig lezen, zij het met mijne vrienden de Heeren
Staring en van Amerongen eens zullen zijn, dat ik mij met dezen uw brief, die de
zaak niets verder brengt, niet te vreden mag stellen. - Zoo de keus der wapens u
mogelyk terughoudt, wil ik afstand doen van mijn regt; alleen maakt het gebrek aan
mijn regter oog mij het schieten met het pistool onmogelyk. Slechts dan kan ik het
er bij laten berusten, indien door U, in dezelfde Courant, waarin uw beleedigende
phrases voorkwamen, met uw onderteekening, en zonder er één woord bij of af te
doen, geschreven werd.
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r

‘Indien ik den H. Ver Huell in mijn schrijven iets heb toegevoegd, dat voor hem
beleedigend kon wezen, retracteer ik zulks hier openlyk.’ Als fatsoenlyk man aarzelde
ik niet om u openlyk excuses te maken; ik heb nu dubbel regt ze, door u beleedigd,
van u te vorderen. - Zoo gij mij deze voldoening met de pen weigert, en ook een
aan mannen meer betamende in Haarlem - welnu! dan zal ik mij, in 's hemels naam
de moeite getroosten, van u met een paar vrienden in den Haag te komen opzoeken.
Mag ik om alle praatjes te voorkomen om spoedig antwoord verzoeken. Met
verschuldigde Hoogachting noem ik mij.
Arnhem 16 Feb. 63. UE Dw dienaar
A. Ver Huell.

+

Donderdag 17
+

68

Van morgen kreeg ik den volgenden brief van T. van Westhreene.
Wel Edel Geboren Heer
In uw schrijven gisteren avond door mij ontvangen, verzoekt gij om spoedig
antwoord. Daar ik, om een definitief antwoord te kunnen geven, een voorafgaand
overleg met mijne vrienden noodig acht en de Heeren Vosmaer en Keller (en ik
vooral niet minder) door betrekking en werkzaamheid in hun tyd beperkt zijn, zou
het nog wel een paar dagen kunnen duren, eer ik er toe in de gelegenheid ben.
Voorloopig dus alleen dit. Dat ik er niet aan denk op de door u voorgestelde wijze
mijne woorden te retracteren, waarin, ik herhaal het, ik niets beleedigends voor u,
niets wat naar het betwijfelen uwer bedoeling gelykt, kan zien. Ik begrijp daarenboven
niet hoe gij, na zelf eene zoo onvolledige herroeping van uwe dwaling tegenover
mij te hebben gegeven, van mij eene dergelyke herstelling eener vermeende grieve
kunt verwachten. Vervolgens dat de Heeren Vosmaer en Keller wel degelyk, na
eene aandachtige lezing van uwe verklaring en mijn antwoord, van gevoelen zijn
en blijven dat niet gij, maar ik, zich de beleedigde partij in deze kan achten; dat ik
gelyk heb met de door u gevraagde voldoening te weigeren.
Eindelyk: door de weinige regelen, welke gij in de Arnhemsche Courant van
gisteren hebt geplaatst, hebt gij van uwe zijde aanleiding gegeven tot ‘het gepraat’
hetwelk gij wildet voorkomen. Ik heb althans reeds ondervonden dat men door die
regelen op het denkbeeld is gekomen van de wijze, waarop de zaak door U wordt
behandeld. Van mijne zijde is het mij onverschillig wat er gepraat wordt, daar ik mij
volstrekt niet schaam, van zulk eene uitdaging voor zulk eene zaak niet aan te
nemen.
Met verschuldigde Hoogachting blijve ik
's Gravenhage 18 Feb. 63 w.g. UE Dw Dienaar
T. van Westhreene
+

Op dien brief heb ik terstond het volgende geantwoord.
+
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Wel Edel Geboren Heer
Uwe redeneering berust op geheel verkeerden grond. Ik kan u niet beleedigd hebben
daar ik een' anonijm meende te beantwoorden. Begrijp dit nu toch eindelyk met uw
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vrienden! Ik behoefde u dus volstrekt geen excuses te maken en deed het alleen
omdat het mij loyaler voorkwam. Daarom heb
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ik nu, persoonlyk publiek door u beleedigd, dubbel regt op een formeele
verontschuldiging.
_____
Gij moet dit nu begrepen hebben en er is al te lang geschreven. Kritizeer zooveel
als gij wilt - doch persoonlyke beleedigingen, twijfel omtrent de waarheid mijner
openlyke betuigingen enz:, duld ik niet. Er moet meer waardigheid komen in onze
pers. Die speldeprikken durven geven, zooals gij zegt, moeten niet zoo lafhartig zijn
van de gevolgen te vreezen. - Nogmaals zeg ik u dat de keus der wapens mij
onverschillig is. Ik laat dat geheel aan u over. Doch zoo ik voor Maandag a.s. niet
de toezegging heb van een der beide, door mij geproponeerde, wijzen van voldoening
- zult gij de gevolgen geheel alleen aan u zelven te wijten hebben. Met verschuldigde
Hoogachting noem ik mij
Wel Edel Geboren Heer
UE Dw Dienaar A. Ver Huell

Arnhem 19 Feb. 63
Ja, ik beschouw het als mijn pligt een voorbeeld te stellen; onze pers degradeert
zich door die persoonlyke hatelykheden en ik ben bereid te vechten zelfs met één
+
geladen pistool .
+

+

20 Februarij.

Van morgen kreeg ik tot mijn groote verwondering den navolgenden brief van

Met één geladen pistool
Bedoeld wordt dat beide
duellisten de keuze
hebben tussen twee
+ pistolen, waarvan er één
70geladen is zonder dat
bekend is welke.

r

Mr. C. Vosmaer, die mij zeer de waarheidsliefde van den H. van Westhreene doet
betwijfelen.
+
Geachte Heer en vriend
+
Ik geloof dat het nuttig is dat ik van mijne zijde eene poging doe om de
Vriend
aanhangige zaak tot een gewenscht einde te brengen. Ik geloof dat het daartoe Carel Vosmaer was een
studiegenoot van
beter is dat ik u een woord schrijve dan dat dit verder uitga van den H. van
Alexander Ver Huell.
Westhreene. Gij kent hem niet, en hij kent u niet; en zoo vormen beide partijen
Vermoedelijk vervaardigde
zich al licht eene verkeerde voorstelling van elkander, een onjuist oordeel over
hij de tekeningen voor de
hunne wederzijdsche bedoelingen. Ieder van u staat in deze zaak, meen ik, op
Leidse
een ander standpunt. Gij gevoelt u als eerlyk man in uw persoonlyk karakter
Studenten-Almanak voor
beleedigd; Westhreene bevindt zich op het standpunt der literaire polemiek en
1846 waaraan Alexander
kritiek. Doch dit daargelaten - ik kan u de zeer stellige verzekering geven, dat bij Ver Huell bijdragen in
van Westhreene niet de minste bedoeling heeft bestaan om de opregtheid uwer poëzie en proza leverde.
verklaring in twijfel te trekken, noch om u, 't zij persoonlyk, 't zij als auteur te
beleedigen. Waarlijk dit is boven allen twijfel. Het door u beleedigend geachte
schrijven van Westhreene is alleen voortgevloeid uit diens overtuiging dat men in
een litérair débat over en weder het volle recht van spreken en schrijven heeft. Nu
hem dit onderscheid tusschen uw beider opvatting gebleken is, is hij ten volle bereid
van zijn standpunt zich op het uwe te verplaatsen, ten einde een stap tot toenadering
te doen - en te verklaren gelijk hij dit opregt meent
r
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‘Dat hij in zijn schrijven geenerlei bedoeling heeft gehad uwe opheldering te
verdenken noch u persoonlyk te beleedigen.[’] Hij is gereed u hiervan eene
schriftelyke verklaring te geven, waarvan gij het gebruik kunt maken dat u het
geschikst voorkomt.
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Zoo ik door dit schrijven een vriendschapsdienst heb willen bewijzen aan twee
mannen die ik hoogacht, meen ik verplicht te zijn als eerlyk en gemoedelyk man er
den wensch bij te voegen om de geheele kwestie hierbij te laten rusten en liever
met het geschreven en gesproken woord te strijden voor de zaak die u beiden ter
harte gaat, dan elkanders leven te verbitteren door misverstand of miskenning. Zoo
de bovenbedoelde schriftelyke verklaring door u verlangd wordt, wil dan zoo goed
zijn mij dit met een woordje te melden.
Met gevoelens van Hoogachting en vriendschap blijf ik
Uw toegenegen vriend
C. Vosmaer.
den Haag
19 Feb. 63
_____
r

* Dus heeft M. v. Westhreene in zijn vorige brieven gejokt, en gejokt tegenover
Vosmaer.
Ik antwoordde van morgen onmiddelyk.
Geachte Heer en Vriend
Gij weet niet hoeveel genoegen uw brief mij geeft. Hij getuigt evenzeer voor uw
humaniteit als voor uw goed hart en juist oordeel. Hij is buitendien de approbatie
van wat ik deed. Doch let, bid ik u nu wel op hetgeen ik u verzoek. - Vraag aan den
r

y

H. van Westhreene om inzage mijner drie brieven, van 14 Feb. van 16. Feb. en
y

y

+

van 19 Feb. , en die van hem (hij heeft zeker kopij) van 16 Feb. en van 18 Feb.
Hij zal dit denkelyk weigeren; doch blijf er op staan - en ik ben overtuigd dat èn

+
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r

gij èn de H. Keller hem dan voor mij dwingen zullen tot de letterlyke nakoming
der openlyke voldoening die ik nu strenger dan ooit van hem vorder. Ik heb maar
een oogenblik tyds, doch de inzage dier correspondentie zal genoegzaam voor mij
spreken.
Gij zult zien, dat u en ik het volmaakt eens zijn.
Geloof mij met ware Hoogachting en Vriendschap
TT
A. Ver Huell

Arnhem 20 Feb. 63,
- Mama betert langzamerhand en sliep van nacht goed. De pijn in rug en buik houden
echter aan.
_____
r

Twee jongelui hebben zich aangeboden zoo noodig mijn secondanten te zijn M.
e

t

e

J.A.A. Voet en W.K.L. van Helden 1. luit. gen. staf. - Doch ik heb er reeds twee.

21 Feb.
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Nog geen brief. - Het is zomerweder. Een 12 voet hooge heester staat, in de open
r

lucht op het buiten van den H. Evekink Bussinck reeds geheel groen, en de
vlierstruiken hebben al lange bladeren.
- Voor eenige dagen is een leeuwrikkennest met jongen gevonden.

Zondag 22 Feb.
Krijg van morgen twee lange brieven van Vosmaer en Beaujon daarop neerkomende
r

dat de H. v. Westhreene niet de bedoeling heeft gehad van mij te beleedigen en
verzoek om mijn eischen daarnaar te wijzigen.
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Terstond ben ik naar mijn neef den overste Staring gegaan en heb den volgenden
brief aan zijn abbrobatie [sic] onderworpen.
+

Aan den Wel Edel Gestrengen Heer C. Vosmaer.
+

73

Amice!
Om een einde aan de zaak te maken, om u en Beaujon genoegen te geven, om te
toonen dat ik van mijn kant het mogelijke in wil schikken om tot eene voldoenende
beslissing te geraken - zal ik mij te vreden stellen met de volgende verklaring, mits
r

terstond door den H. van Westhreene, onderteekend, zonder er één woord bij of
af te doen, ter plaatsing in de Arnhemmer Courant in te zenden.
r

‘De H. van Westhreene verklaart hierbij openlyk dat hij in zijn schrijven geenerly
r

bedoeling heeft gehad om de ophelderingen van den H. Ver Huell te betwijfelen of
om hem persoonlijk in het minste te beleedigen.’
Geloof mij met ware Hoogachting, en Vriendschap
TT
A. Ver Huell

Arnhem 22 Feb. 63,
Vosmaer en Beaujon beweren al de brieven van den beginne af gelezen te hebben,
y

wat ik uit den brief van Vosmaer van 20 Feb. volstrekt niet op kon maken. Het door
mij op de vorige pa

a

bij dit teeken * geschrevene vervalt dus.

Maandag
y
23 Feb.
Heden avond kreeg ik met de post van 6 uur den volgenden brief. Mijn eerste idée
was om hem uit een gevoel van générositeit te verscheuren. Tegenover mijn vrienden
in den Haag en hier heb ik nu reeds voldoening genoeg - maar kan ik het doen
tegenover het publiek, Amsterdam, Rotterdam enz: waar zoovelen het oog op den
afloop gevestigd hebben - ook zoû het mij later nieuwe onaangenaamheden kunnen
berokkenen. - Tevens is de les niet kwaad en kwam alle schuld van zijne zijde,
zoowel in aanleiding als in de gevolgen.
+

Ziehier de Brief
den Wel Ed. Heere Redacteur
der Arnhemsche Courant.
Mijnheer de Redacteur!
Wees zoo goed onderstaande verklaring op te nemen in het eerstvolgende N
der Arnhemsche Courant.
Met de meeste achting

+

74

o
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UE Dw. Dr
T. van Westhreene Wz.
s' Hage. 23 Feb. 1863.
De ondergeteekende verklaart hierbij openlyk dat hij in zijn schrijven geenerly
bedoeling heeft gehad om de opheldering van den heer Ver Huell te

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

78
betwijfelen, of om hem persoonlyk in het minste te beleedigen.
T. van Westhreene Wz.
's Gravenhage Feb. 1863.
_____
Ik zal er van nacht eens op slapen of ik deze verklaring in zal zenden of niet.

24 Feb.
Gisteren avond had ik reeds den volgenden brief geschreven en gelakt om hem
met de meid nog om 10 uur naar den trein te zenden, ten einden hem van morgen
om 7 uur te doen vertrekken - toen bedenkingen van nacht bij mij opgekomen over
+
de vermoedens die het commérageerende publiek zoû koesteren, onzekerheid
+
omtrent de wijze waarop mijn les door v. Westhreene zelven, dien ik niet ken,
Commérageren
zoû opgenomen worden, mij het noodzakelyk deden achten de verklaring, gelyk Roddelen, achterbaks
commentaar geven.
ik ook deed, van morgen aan de Arnhemmer Courant in te zenden.
_____
Mijn niet ingezonden brief luidde als volgt.
+

Wel Edel Geboren Heer
+
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Heden avond ontving ik uwe verklaring ter plaatsing in de Arnhemmer Courant.
Ik geloof echter dat gij in het vervolg excuses van een fatsoenlyk man, die uit het
hart voortkwamen, op loyaler wijze beantwoorden zult en de grens tusschen kritiek
en personaliteit beter in het oog houden. Zonder eenige aanleiding van mijn kant
was uw toon scherp, uwe beantwoording mijner verontschuldiging kwetsend - welligt
zoû ik voor mijn eer wijzer doen met uw verklaring in te zenden - maar ik wil ook
hierin de ingevingen van mijn hart en mijn gevoel volgen, vertrouwende dat uit goed,
goed zal voortkomen. Onthoud echter het gebeurde - en twijfel niet meer.
Met verschuldigde Hoogachting noem ik mij
23 Feb. 63.
UE Dw Dienaar
A. Ver Huell
24 Feb. Het hoofd is boven het hart geplaatst om het laatste te domineeren. Zoo ik
mijn antagonist kende en van een regtvaardig oordeel van het publiek zeker was,
had ik dezen brief stellig gezonden.
Ook van Beaujon had ik een brief in denzelfden geest - nu heb ik hem geexpliceerd
waarom ik de verklaring inzond.
_____
r

Prof. Lonck heb ik heden bij mijn Moeder uit Utrecht ontboden. Zij ziet er beter
uit, voelt zich sterker en slaapt vaster.
_____
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De verontschuldiging van v.W. staat letterlyk in de Courant gelyk ik die op gaf. Deze zaak is dus afgeloopen - beter dan die van den graaf van Rechteren in Weenen,
+
dezer dagen in een duël, om een vrouw, door een Spanjaard doodgeschoten .
+

+

1 Maart.
w

Gisteren dineerende bij M. Poel, werd er gesproken over de Sa-

Doodgeschoten
Mr. Adolph Jan Derk,
graaf van Rechteren,
secretaris van de
+ Nederlandse legatie in
76Wenen, kwam op 22
februari 1863 om bij een
duel op het pistool tegen
Don Emilio Musaga y
Vildosola, secretaris van
de Spaanse legatie.
Aanleiding van het conflict
was een vrouw.
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+

rong en Kabaai , en kwam het discours op het nachttoilet der Dames: ik vertelde
+
hoeveel moeite ik had toen ik de Zoo zijn er uitgaf om er achter te komen welke
soort van Nachtjaponnen de meisjes droegen, en hoe ik er mijn nichtjes niet toe
konde overhalen om mij haar nachtcostuum eens te vertoonen. Maria Anemaet,
riep uit, ‘wel daar steekt ook wat in, dat zoû ik je met alle plezier hebben laten
kijken.’ ‘Nu, ik houd je aan je woord’ zeide ik ‘want juist heb ik weder voor een
+
+
plaatwerk zoo'n toilet noodig.’ ‘Morgen zend ik er je een.’ Er werd geparieerd
dat zij het niet zoû durven doen - maar van morgen, kwam er een meid met een
net pakje waarin een hagelwit, met kanten afgezet, allerkoketst nachtjaponnetje.
- Een weinig later zond ik het haar terug, met het volgende versje er op gespeld.
-

+

Sarong en kabaai
Het négligé der Europese
vrouwen in
Nederlandsch-Indië.
+
Zoo Zijn Er!
In dit album komt een
tafereel voor, waarin twee
meisjes in hun slaapkamer
gestoord worden door
studentengezang. Deze
prent kreeg later de titel
Serenade [Gezamenlyke
Werken IV, nr. 25].
+
Een plaatwerk
Niet achterhaald.
+
Pariëren
+
Est-ce
...
Wedden.
Is dit het heilig habijt van
een ascetische non! Of
een witte tuniek van de
Griekse muze!! Is het de
kledij van een Engel of
een of andere
Onsterfelijke!!! Neen, 't is
de ‘Nacht-japon’ van een
model-meisje!!!!

Est-ce le saint habit d'une Nonne ascétique!
Où de la Muse Grècque une blanche Tunique!!
Est-ce un vêtement d'Ange, où de quelque Immortelle!!!
+
Non, c'est le Nacht-japon d'une fille modèle .

Zij is bekend om haar voorbeeldig lief en opofferend gedrag jegens haar ziekelyken
+
vader .
+
_____
Haar ziekelyken vader
+
Over
de ziekte van haar
Mama blijft souffrant , zit den heelen avond te kreunen - en er niets aan te
vader,
zie Inleiding.
kunnen doen! zij slaapt beter, doch haar krachten moeten terug keeren.
+
Souffrant
_____
y

+

Veltink is bij mij geweest Dingsdag 24 Feb. , in gezelschap van den Archi- tect
Kleinholt. - Ik had Veltink gezegd dat ik ƒ5000 maar ook niets meer aan het

Blijft pijn lijden.

r

bouwen van een nieuw voor en achterhuis op Terkuis wilde besteden. De H.
Ketjen had mij verzekerd dat dit genoeg was en aangeraden hem zelven te laten
r

betalen wat hij er boven dien som aan verbouwen wilde. Hetgeen de Burg. v.
Pallandt ook met Veltinks broeder had geaccordeerd. Veltink wilde echter volstrekt
meer; ik houd mij echter aan de bepaling en zei alleen nog de peppelplanken op
Ter Kuis gezaagd niet onder de ƒ5000 te rekenen. Vrijdag schreef ik hem dit
nogmaals en verzocht hem anders de pachtpenningen terstond te komen betalen.
t

- Gisteren maakte ik bij den Adv. Staats Evers kennis met den dichter Banck die
in Amsterdam zeer gezien is.

Woensdag 4 Maart.
Is s'avonds een vurigen bol (aërolith, meteoorsteen?) aan den hemel gezien,
omstreeks 7 ure, gaande van het noorden naar het westen. Hier dacht men dat hij
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+

op de paaschweide gevallen was, in Doesborgh dat hij aldaar was neer gekomen.
+
Hier heeft men een slag gehoord als van een nagalmenden kanonknal en van
De Paasweide
Veld te Arnhem aan gene
vele huizen hebben de ruiten gerammeld. Vele menschen schrokken van het
zijde van de Rijn, waar
felle, schitterende licht; de H. Anemaet zag het voor een vuurwerk aan, Tante
jaarlijks kermis werd
Buijs in Doesborgh zag plotseling de geheele straat witter verlicht dan het helder
gehouden.
schijnende maanlicht; de menschen hier aan den Rhijnbrug zeiden dat de bol
de groote had van de maanschijf en dat er een staart aan was volkomen gelijkende
naar een menschen-arm. In Nijmegen werd hetzelfde verschijnsel waargenomen,
ook in Overijssel en heden (8 Maart) lees ik in het Handelsblad dat het te Munster
om 7 uur 7 minuten werd gezien. - ook vermeldt
r
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diezelfde courant dat er bij zijn verschijning een afwijking van de magneetnaald
naar het westen is geobserveerd.
rt

- Gisteren (7 M. mijn verjaardag) nam ik mijn Tante Buijs en haar drie dochters
met Willemine de Vaijnes mede naar de Komedie (Katharina Howard of de Twee
+
Schijndooden) . Clara en Koosje dineerden bij mij - 's avonds reed Tante met haar
+
kinderen terug naar Doesborgh.
Katharina Howard of de
Twee Schijndooden
Romantisch spel in acht
taferelen, een
+
Nederlandse bewerking
Zondag 8
+ van Alexandre Dumas'
78drama Catherine Howard
in vijf akten, dat in 1834
rt
voor het eerst werd
M. Voor eenige dagen is Veltink bij mij geweest, verzoekende wegens zijn
opgevoerd.
zwakke gezondheid om een jaar uitstel van de bouw van zijn huis - nu scheen

hij geheel veranderd van inzichten en zeer te vreden met de som van ƒ5000. Hij
bracht mij zijn pacht met aftrek van ƒ111 voor kalk, planken en zagen.
r

- D. Everts zeide mij heden dat het abscès onder de maag dat mijn Moeder
souffreeren doet minder hard wordt en zoo het open gaat afleiding ten goede kan
geven. Zoo haar eetlust slechts terugkeerde.

- 13 Maart.
r

Ontvangen van den H. Pasteur ƒ333. Hooi.
_____
Groote plannen.
_____
r

Ten één ure uitgevoerd. Ik ging naar den H. Anemaet. Hij zat met zijn dochter
Marie Anemaet in de voorkamer. Na eenige oogenblikken kwam een klerk van den
s

r

Not. v. Eck den H. A. spreken. Ik bleef met Marie alleen - maakte haar eene
déclaratie en vroeg om haar hand. - Ontroering enz: Toen haar Vader weder binnen
kwam, zeide ik hem dat er in zijn afwezigheid een ernstige zaak was verhandeld
en vroeg hem om zijn toestemming tot ons huwelyk.
'S avonds om 7 ure toen ik terug kwam kreeg ik beider toestemming.
_____
Twee treffende omstandigheden moet ik hier vermelden.
1. Toen Marie, bijna een jaar geleden, aan een hevige typhus doodelyk ziek lag,
liet ik op een Donderdag avond naar haar vragen en kreeg ik de boodschap
+
dat men vreesde dat zij die nacht bezwijken zoude. Ik achtte het brave meisje
hoog en deed voor God de plegtige belofte dat zoo zij in leven bleef ik haar +79
later ten huwelyk zoude vragen. 'S morgens waren de eerste woorden die
w

ik hoorde dat Mej. A. een crisis had doorgestaan en dat zij dien morgen voor
het eerst weder bij kennis was. 2. Gisteren bij Strackée een nieuw plan ziende voor een uit een boomstronk te
vervaardigen bloemmand had hij in zijn voorkamer een nieuwe plaat
opgehangen. Ik ging er terstond naar zien - zij stelde voor een doodelyk kranke
vader die aan zijn ziekbed zittende een meisje in bruidskleed zegent die door
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een jongmensch aan hem wordt voorgesteld, terwijl zich daarachter een priester
en getuigen bevinden.
- [drie regels doorgehaald en onleesbaar gemaakt] zoo mijn brave vader nog leefde!

g

t

Zat. 14 M.

Zoo straks ten 1 à 2 ure zal ik Maria aan mijn Moeder voorstellen.
_____
- De gelukkigste dagen, of liever uren, van mijn leven. Ook mijne Moe-
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der heeft afleiding van haar lijden en slaapt beter en gevoelt zich sterker. Zoo dit
eens het begin mocht wezen van haar herstel!

t

17 M. 'S avonds
r

- word opgehouden na elven, allergenoegelykst pratende bij den H. Anemaet. onvoorzigtig woord dat ZE. zich laat ontvallen. - Mijn gissingen - koortsige nacht o

slapeloos - houd mij ziek - Evers en D. Stemberg. -

18. 'S morgens, Marie.
- Haar gebed naar God en haar overleden Moeder. - Mijn innige dankbaarheid. Alles
r

tot ons welzijn! - Een les van den H. Anemaet, voor Marie, voor mij.

+

Zondag 22 Maart.
+

80

Van morgen weder een twintig felicitatievisites. Eenige dagen vroeger 56 een andere
+
dag in de 70. Bij de famille des Tombes en in de buurt hebben wij reeds
contra-visites afgelegd. Vele hartelyke handdrukken - doch hoeveel onverschillige +De famille Des Tombes
r

ook. - Ik heb den tyd niet om de voor den H. van Brakell van Lienden bestemde
teekening te maken. Doch heb het vers, de wapens van dien Heer en van zijn
on

vrouw (Nieuwenhagen zuster van Ba. v. Verschuer) naar Last gezonden. Ik wil
om het edel doel (dankbaarheid der gemeenten Lienden, Ommeren en Ingen
r

wier landbouw de H. v. Brakell ontwikkelde, wier behoeftigen hij kleedde enz:)
de Heeren-boeren-Commissie niet frustreeren. - Alle brieven mijner vrienden heb
ik aan Marie doen lezen - ik durf ook zeggen dat zij allen mij meer dan twintig
jaren trouw bleven - ook al haar felicitatie-brieven zond zij mij. - Gisteren schonk
r

de H. Anemaet de brieven van zijn Commandant bij Waterloo, waarin zijn gedrag
in den slag als 18 jarig cadet hooglyk geroemd wordt en hem het ridderkruis deed
verwerven, aan Marie. Hij was bij de Kurassiers en verwondde in een charge
een Franschen Kurassier. - de meesten van zijn regiment, waren volgens het
getuigenis van den Commandant zelven in zijn brieven, zoo lafhartig geweest
r

van te vlugten. Heden is de H. Anemaet voor het eerst bij mijn Moeder kunnen
toegelaten worden. Hoe meer ik Marie kennen leer, hoe meer zij mij lief wordt. Morgen als het goed weer is denkelyk naar Nijmegen.

Familie van de Anemaets,
omdat Alexanders
aanstaande schoonvader
Willem Hendrik Anemaet
gehuwd was met
Arnoldine Henriëtte des
Tombe, dochter van Jean
François des Tombe en
Maria Elisabeth Wenthal.
Twee personen komen in
aanmerking: Jacob des
Tombe (1819-1893),
verzekeringsagent in Tiel
en Jean François des
Tombe (1827-1875),
bewoner van Klein Biljoen
in Velp.

Maandag 23.
on

Naar den Ba. des Tombes te Nijmegen. te 10 uur Stallen te Lent. Markt. Gelukkige
wandeling door de stad, Valkhof. - Bothlinck.
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+

Dingsdag. 24
+

81

r

Rijden visites van 12½ - 4. - Voor het huis van den Maj. Sprenger breekt de trede.

Woensdag 25.
Mijne moeder wordt zwakker. Ik wandel met Marie naar de Zijp. Lieve ontvangst
w

van Mev. Brandsen en haar jongste dochter. Drinken een glas melk aan de koepel
van de Zijp. - Krijg een gouden potlood cadeau van Marie. - Ik gaf haar een bracelet.
Van avond is mijn arme moeder zeer zwak. Dr. Everts begint het niet goed in te
zien.
11¾. Spreek alleen met mijne Moeder aan haar ziekbed. - Onuitsprekelyke
droefheid en gedruktheid van mijn gemoed. Ik had zoo gehoopt dat de ziekte een
gunstige keer zoude nemen. - De toekomst is weder donker. Zij verlangt dat wij stil
trouwen en spoedig.
Donderdag 26 Gisteren nacht eerst om 3 uur naar bed. Van morgen is mijn moeder
iets beter. Ik ga een morgen visite maken bij den burgemeester van Pallandt.
Schoone schilderijen Achenbach, Colonna, Bosboom, Lieste enz - Mijnheer stond
op (11¼) om mij te ontvangen. Mevrouw de freule
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‘en profond négligé’. Rijden visites van 1¾ - 4. Bij Alewijn Cercle wegens de
Verjaardag van Mevrouw.
6 uur mijn Moeder weder wat zwakker.
Maandag 30 Maart. Mijne Moeder is weder zwakker.
Mijn oude Akademie-vriend H. Engelberts had gisteren belet gevraagd met zijn
vrouw. Ik heb het afgeschreven. Hij is echter van de Wiersse bij Slingeman geweest,
en na den ëten is Marie aan hem gepresenteerd.
+
In Amsterdam zal een Kunst-museüm opgericht worden. (Mogelijk lost het zich
+
op in het Monument voor 1813) Ik word echter in niets gekend. Toch heb ik het
Een Kunst-museüm
eerste en het meeste geschreven en geijverd om den Nationalen zin wakker te Toespeling op nieuwe
ontwikkelingen in de
plannen van de
‘Commissie tot
voorbereiding van de
stichting van een
Kunstmuzeüm’ in
+
Dingsdag 31 Maart.
Amsterdam. Tijdens de
+ vergadering van 18
82
februari 1863 besluit zij
haar voorstellen aan te
r
Mijne Moeder verkeert in hoogst bedenkelyken toestand. De Doct. verklaart dat passen aan de plannen
ik mij op het ergste moet voorbereiden. - Wandel met Marie langs Zonsbeek en van een comité tot
langs den Spoorweg terug. Schrikkelyke uren, die komen moeten. herdenking van 50 jaar
Nederlands
onafhankelijkheid in dat
jaar. In het museum zal
een galerij worden
Woensdag 1 April.
opgenomen, waarin door
tijdgenoten te
Mijne Moeder lydt veel en is zeer zwak.
vervaardigen
gedenkstukken van de
Nederlandse geschiedenis
zullen worden geplaatst.
Donderdag 2 April.
De commissie verandert
haar naam in ‘Commissie
Mijne Moeder wordt zwakker en zwakker.
tot voorbereiding van de
s
Ontvangen van den Not. Ketjen.
stichting van het Muzeüm
“Koning Willem I”’.
Opmerkelijk is dat het
Van verkochte peppels op ter Kuisch ƒ607
besluit op instigatie van
y
Jacob van Lennep is
1 Jan. 1862
genomen.
l

um

schudden, en voor de bouw van een Nat. Mu. . - Gelukkig heeft de ondervinding
mij geleerd, alleen in mijn geweten zijn belooning te vinden.

2000 Aberson

80

---- Van Til

90

2500 Damen

112,50

1400 Bucker

63,00

500 Reinders

22,50
__________
ƒ975,-

_____
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Donderdag. Schynbaar is het lijden mijner Moeder minder. 's avonds dragen wij
haar op de canapé. - Nu en dan heeft zij benaauwdheden uit de maag
voor[t]komende. - Tegen tien uren dacht ik dat alles een einde nam. Later bragten
wij mijne Moeder weder op haar bed. - Noch ik, noch de meiden gaan even als den
vorigen nacht naar bed. - Tegen twaalf uur tracht ik voor den kagchel zittende in
mijn ouden studenten-mantel gewikkeld wat te slapen. - Kon het niet doen. - Telkens
sloeg mijn moeder den gordijn open om te zien of ik wel bij haar stond. - Tegen de
+
morgen was ik een half uur met haar alleen - zij vroeg mij of ik haar ook nog iets
+
te vragen had - ik had wel een vraag te doen doch verzweeg die, en ben blijde
3 april
†
het gedaan te hebben - ik antwoordde ‘neen niets heb ik te vragen dan om
vergeving zoo ik u ooit verdriet mogt gegeven hebben.’ ‘O spreek daar niet eens
van’ antwoordde moeder ‘en ik vraag u Moeder mij geluk toe te wenschen in mijn
verder leven’ ‘Ja geluk, geluk![’] fluisterde zij. Zij bleef kalm en volkomen helder van
hoofd. - Sprak over de meiden, verlangde een slaapdrank. - Tegen tien ure kwam
de Doctor die mij zeide een poeyer om te slapen te zullen zenden - mijn Moeder
begeerde druppels.
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r

- Naauwlyks was de Doc. vertrokken toen mijn oom H. de Vaynes kwam. - Mietje
was bij mijn Moeder; in de nevenkamer stond ik met mijn oom te spreken, toen wij
hoorden dat mijn Moeder weder een kuch van benaauwdheid had - wij gingen naar
het bed - het was de doodstuip.
Vreesselyke uren, vreesselyke oogenblikken - het is niet de dood in de romans op
het Tooneel. - horror! Maar daarachter ligt de Eeuwigheid. - Mietje zeide mij later
dat mijne Moeder naar eene boodschap had gevraagd van freule Bentinck - en
daarop om een teug water .. - meenende dat het eene benaauwdheid was gelyk
aan de vroegere, had zij mij niet terstond geroepen.
Ik sloot mijne Moeder de ogen.
Hoevele herinneringen mijner Jeugd sterven niet weg met haar. - Zonder broeders
of zusters sta ik thans alleen. - Gelukkig is de lieve Marie mij tot een toespraak en
troost. Verscheiden souvenirs heeft mijne Moeder voor haar famille afgezonderd. - Voor
e

de kleine Louise Aberson eenig geld jaarlyks tot haar 18 jaar. - Ik zal dit kind in
mijn bijzondere protectie nemen.

Dingsdag 7 April.
Treurige paaschdagen. - Lieve deelneming van vele zijden. - Ellendige
beslommeringen geven gedwongen afleiding. - Schrijf met Marie de
communicatie-brieven. - Maak tweemaal in den donker een eenzame
buitenwandeling. - Het huis leeg waarin ik geen dag was zonder Mama te zien. _____
+
De twee meiden hebben mijne moeder voorbeeldeloos opgepast. - maar het
+
gedrag van Keetje van Arnhem is boven alle lof verheven. - Slechts voor een
84
oogenblik verliet zij dagen achtereen de ziekenkamer, nimmer zag ik een zweem
van ongeduld op haar gelaat, onvermoeibaar was zij in haar verzorging, steeds zag
ik haar oogen vervuld van tranen - geen dochter kan ooit haar teergeliefden Moeder
met meer innige liefde en algeheele zelfopoffering bijgestaan hebben dan dit meisje
het mijne moeder deed. - Reeds twaalf jaar dient zij bij ons en ook mijn vader werd
door haar voortreffelyk in zijn laatste ziekte bewaakt. Elk der meiden schonk ik ƒ50
boven hetgeen haar door mijn Moeder was toegedacht, ‘doch’ voegde ik er bij, ‘een
belooning is het niet - het is een blyk van dankbaarheid - God alleen kan u er voor
beloonen. -’ De arme meid zag er, de laatste dagen, zoo betrokken en ontdaan uit
dat ik voor haar gezondheid vreesde.
_____
Heden avond de akelige plegtigheid der begraving. - Mijn vader heeft niets bepaald
omtrent de plaats der ter aarde bestelling. - Ik begreep echter dat dit te Doesborgh
in het famille-graf moest geschieden. - Mijn Moeder gaf haar verlangen te kennen
ook aldaar te rusten. - Met mijn Oom Henri d.V. zal ik de lykkoets volgen tot
Doesborgh. - Om zeven uur rijden wij van hier af. - Vreesselyke togt, stuitende
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verouderde plaatselyke gebruiken , terugreis te middernacht! - En toch moet ik
zeggen dat die geheele plegtigheid mij niet tot ernstige droefheid stemt. - Ik ken
geen zielesmart dan in eenzaamheid. Even als ik mijn vader zelf had afgelegd, deed ik zulks ook mijne Moeder met
+
mijn Oom H. - twee uren daarna beefde ik nog aan al mijne leden.
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Plaatselyke gebruiken
Zie ook de
dagboekaantekeningen bij
De droevigste dagen van
mijn leven, waarin Ver
Huell zijn commentaar
geeft op de gewoonte om
de dragers ter plaatse een
afgepaste fooi te geven.
+
Oom H.
Henri de Vaynes van
Brakell.
Zie naamregister achterin.

84
+

9 April.
+

85

De begrafenis op 7 April heeft volkomen ordelyk plaats gevonden. Mijn oom
vergezelde mij. Te 7 ure verlieten wij het huis. Marie was zeer aangedaan. Zij bleef
in de kamer. - Op den Doesborghsche dyk voegden de lantaarndragers zich bij de
doodkoets. - Ten 10 ure waren wij in de stad. - Honderde menschen waren bijeen
gekomen. - doch allen bewaarden een plegtige stilte en nergens hoorde ik zelfs de
stem van een kind. - De lucht was helder - de nacht donker - alleen sterrenglans
aan den hemel. - Het lantaarn-schijnsel wierp een zacht licht op het beeldje van
Strackée boven den grafkelder waarin ik de kist mijner Moeder zag verdwijnen. Om drie uur in den nacht keerde ik weer in het leege huis.
_____
Heden ƒ134,95 betaald voor de Kerkhof-kosten te Doesborgh en ƒ50 als gift van
mijn Moeder aan de Maatschappij van Weldadigheid. - Zij bestemde nog ƒ300 voor
de Arnhemsche armen.

Maandag 13 April.
Deponeer mijn Olographisch Testament bij den Notaris Troost.

Dingsdag 14 April.
Aan den Heer André de la Porte Diaken ter hand gesteld namens wijle mijne Moeder
ƒ200.
e

Aan Monseigneur Brouwer voor de Roomsch Cat. ƒ50
e

n

Aan Beckerman Diaken van de Luth. Ar. ƒ50.

Woensdag 15
's Morgens met Marie gereden naar Doesborgh om haar aan mijne Tante Buijs en
de nichtjes te presenteeren. - Bezoeken het Kerkhof.

16 April
Ontvang de Circulaire en het programma der Kommissie tot Stichting van het
Museum Koning Willem I en een uitnoodiging om Lid der sub-Commissie uit te
maken; ik antwoord het volgende, geadresseerd aan prof. W. Vrolik president der
Kommissie, niet aan den secretaris Alberdinck Thijm. +

Aan de Kommissie tot Stichting van het Museüm Koning Willem I
+

86

Wel Edele Heeren
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Daar ik weldra voor geruimen tyd het land ga verlaten kan ik de vereerende, door
de Kommissie van het Museüm, mij opgedragen taak niet aanvaarden.
Uit den grond van mijn hart wensch ik dat deze Stichting voornamelyk strekken
moge ën tot ontwikkeling van den moreelen en nationalen zin van ons Volk, ën tot
e

de opkomst en bloei eener Nederlandsche Schilderschool, den 19. Eeuw waardig.
Met de meeste Hoogachting heb ik de Eer mij te noemen
WelEdele Heeren
Arnhem 16 April 63
UE Dw Dienaar
A. Ver Huell
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17 April.
r

De H. Ruysch die dezelfde uitnoodiging kreeg als ik kwam mij van morgen over de
zaak spreken. Ik maakte er ZE. attent op dat men mij veel eer bewees met in de
circulaire te schrijven.
‘Daar is veel, dat ons de vaste hoop geeft niet te vergeefs op de medewerking
onzer landgenoten te rekenen.
Vooreerst, de voorgang en het voorbeeld van Z.M. den Koning; ten andere, de
r

belangstelling die het bekende ontwerp van den H. A. Ver Huell heeft opgewekt tot
stichting van een Nationaal pantheon enz.’
+
Men noemt mij na den Koning, men spreekt van mijn Nationaal pantheon (?)
doch roept mij niet in de Amsterdamsche Kommissie en wil mij nu alleen gebruiken +(?)
Alexander heeft er
om hier circulaires te verspreiden en gelden te verzamelen.
bezwaar tegen dat het
_____
r

+

De H. Ruysch bedankt ook - vooral omdat hier reeds een Kommissie bestaat
voor het Nationale Monument van 1813.
g

Buitendien zie ik in de circulaire niet dat door het Museüm K. Willem I veel
zal tot stand komen dat van eenig nieuw nut voor Volk en Kunst wezen zal.

g

Zat. 18 April.
o

Betaalt by Ranzow, een aangekocht effect, Russ. 5% 1862 N. 639699. - met
1128,33.

Zondag 3 Mei.
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museum een uitheemse
benaming krijgt zoals in dit
geval naar Frans
voorbeeld.
+
87

+

Mijn Volkszaal komt weder op den voorgrond. Zelfs de Arnhemmer beveelt een
dergelyke stichting als de meest nationale en doeltreffende aan. - Gisteren ontving

+

De Arnhemmer
In
de Arnhemsche
ik van Jonkh. M. J. de Bosch Kemper zijne brochure het Nationale monument
Courant van 4 mei 1863
+
waarin hij het plan mijner Volkszaal als de meest geschikte stichting aanprijst. werd een hoofdartikel
Een gepensioneerd Majoor oud 86 jaar en blind wil een Nieuw Invaliden huis geplaatst Hoe kunnen wij
als Monument. - Is dit een stichting voor een niet militaire Natie als de onze,
het ‘Nationaal
terwijl het groote en schoone Invaliden-huis op Bronbeek reeds bestaat? en de Gedenkteeken’ Nationaal
maken, waarin wordt
meeste oud gedienden van 't pensioen verlangen te leven, op zich zelf?
geageerd tegen de invloed
_____
van de vereniging De
r
Aan den H. de Bosch Kemper schreef ik gisteren.
Industrieel op het
‘Wil mijn hartelyken dank ontvangen voor de vereerende toezending uwer
herdenkingscomité. In de
brochure. Gelukkig is het voor mijn goede Vaderland dat mannen als U ijveren
slotalinea wordt gepleit
voor de ontwikkeling van den morelen en nationalen zin bij ons Volk. Met ware
voor ‘Eene Volkszaal, een
Hoogachting enz:
Museum Willem I, eene
_____
stichting van nut of smaak,
waartoe men allen
Zoo mijn Vólkszaal tot stand zal komen moet ik mij nu geheel op den
achtergrond stellen en doen vergeten dat ik het eerst den nationalen Vaan opstak. uitnoodigt bij te dragen,
waarvan allen kunnen
genieten, eene
manifestatie die geene
rigting ten kosten eener
+
Dingsdag 5 Mei.
andere uitsluit of
+
88verheft,...’
+
Het nationale monument
Een brochure van Jhr. Mr.
J. de Bosch Kemper, werd
gedrukt bij E.S. Witkamp
in Amsterdam. Op p. 13
werd het plan van
Alexander Ver Huell
vermeld. De brochure gaf
aanleiding tot de
koersverandering van Van
Lennep en zijn
museumcommissie.
r

r
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Daareven las ik in de 2. Livr. van Maart van de Revue des Deux Mondes Mad.
+
de la Quintenie van George Sand en mijn hart klopte van aandoening; in de derde
brief van Lemontier aan zijn zoon schildert hij den stryd die ik in de laatste tijden +Mad.lle de la Quintenie
gestreden heb, en waarin ik zoover mijn krachten gingen, overwonnen heb. Ik
In de derde brief van de
heb de overtuiging van behoefte aan opwekking van den morelen en nationalen roman in briefvorm
Mademoiselle La Quintinie
zin bij ons Volk wakker geschud en
van George Sand legt H.
Lemontier een belijdenis
af van zijn religieuze
overtuiging. Hij doet een
appèl op het gevoel en de
natuurwetten als
goddelijke wetten, en
spoort zijn zoon aan de
godsdient te zoeken in het
leven van de natuur en
naar de volmaaktheid te
streven. Hierbij zal hij
valse religies en
onverdraagzaamheid
ontmoeten. De ‘mens van
het verleden’ zal hem
overal vervolgen en
belasteren. Het gehele
boek werd in de
afleveringen van
maart-mei gepubliceerd.
Daarna werd het in Parijs
in 1863 uitgegeven.
In zijn aantekeningen
respecteert Alexander het
mannelijke pseudoniem
van de schrijfster. Zie
verder naamregister
achterin.
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over geheel het land in werking gebragt. Verscheiden invloedryker en kundiger
mannen dan ik hebben nu het zwaard uitgetogen voor de edele en schoone zaak
- God geve dat ook zij overwinnen mogen over den Daemon van domperij en
anti-nationaliteit die mijn goede Vaderland bedreigt.

Zaturdag 9 Mei.
r

r

Gisteren schreef ik den volgenden brief aan den Burg. van Amsterdam, [d]en H.
Messchert van Vollenhoven.
Wel Edel Geboren Heer

Nog deze maand denk ik ook ingevolge het verlangen van wijle mijne Moeder in
het huwelyk te treden, en zal daarna voor een geruimen tyd het land verlaten.
Vergun mij tot UE. als Praeses der Stichting Willem I nog eenige woorden deze
zaak betreffende te mogen toevoegen.
In de Circulaire zag ik dat men mij de eer bewees van mijn naam te noemen. Door zamensmelting met de Commissiën voor het Nationale Monument hoop ik,
voor de ontwikkeling van den morelen en nationalen zin bij ons Volk, dat niet slechts
+
oude schilderkunst op nieuw geëxposeerd, maar dat een nieuw nut voor Volk en
+
Kunst uit deze stichting geboren zal worden. - Mijn fortuin is zeer gering in
89
vergelijking van de fortuinen der vermogenden in onze schoone Hoofdstad, doch
al ware het slechts tot opwekking voor andere Vaderlanders buiten Amsterdam kan
o

ik echter een som van duizend guldens van af 1. Junij a. bij de Heeren Kerkhoven
o

en C. (Heerengracht) disponibel stellen voor de Commissie van het Museüm Willem
I, en meen niet onbescheiden te zijn wanneer ik UE beleefdelyk verzoek hiervan bij
gelegenheid aan de Commissie kennis te willen geven. Onder ons verzoek ik U
echter vriendschappelyk dit geheel in stilte te doen, en zoo mogelyk de een of ander
aan het aanbieden van 't Honorair Lidmaatschap dacht, hieraan geen gevolg te
doen geven daar ik nu toch zoude meenen voor die eer te moeten bedanken. Ik
ben er dankbaar voor en reken het tot een geluk voor het Vaderland dat mannen
als u, de Bosch Kemper, Vrolik enz: zich deze zaak aantrekken. Waar zulke krachten
eendrachtelyk werkzaam zijn mag men grootsche résultaten verwachten.
UE op uw edel pogen alle voorspoed toewenschende heb ik de eer mij met de
meeste Hoogachting te noemen
Wel Edel Geboren Heer
Arnhem 8 mei 63
UE Dw Dienaar
A. Ver Huell
_____
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Gisteren avond kreeg ik een brief van het Arnhemsche Afdelingsbestuur der
+
Maatschappij van Weldadigheid waarin ik met algemeene stemmen tot Lid van dat
+
bestuur werd benoemd. Ik heb echter gemeend er voor te moeten bedanken.
Maatschappij van
Weldadigheid
_____
Alleen de Roomsch Katholyken hebben mij schriftelyk bedankt voor de namens Een in 1818 door J. van
den Bosch opgerichte
mijn Moeder gedane gift aan de Armen. - Meyier, de oudste Do-

stichting, beoogde door
kolonisatie en door
tewerkstellingsprojecten
het pauperisme te
bestrijden.
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miné, maakte mij een visite en bedankte mij echter niet eens. - van de Lutherschen
merk ik ook niets.
+
+
Donderdag 14 Hemelvaartsdag. Ingeteekend door van Zelm , 's morgens 2 u
r

ten huize van den H. Anemaet.
God heeft haar aan mij geschonken - God zal ons huwelyk zegenen.

+

90
Van Zelm
Niet achterhaald.
+

22 Mei.
Wij dwazen die de omstandigheden wilden dwingen. Ik heb mij met een goed doel
vijanden gemaakt. Nog gisteren leed ik door hun storende inmenging. Marie is
[geschrapt] vrolyk, onergdenkend - zij meent het goed - haar voornemens zijn niet
onedel - maar ik ken de inkankerende magt der maligneteit. - Ik schreef alles aan
r

den H. Anemaet. - Hij kwam bij mij. - Ons engagement is af. - Menschen als ik
mogen geen burgerlyk geluk genieten. Wat zal nu de toekomst zijn!
Morgen de stervensdag mijner Moeder.
_____
Aan Maria A. om haar te calmeeren
Geachte Vriendin
*

Laat ik U zoo blijven noemen. Die vier dagen waarin ik leerde wat hemelsch-reine
*
liefde is, hebben voor altyd mijn hart voor alle verdere affectie's gesloten. Van
tot 17 maart namelyk
heden af begin ik een nieuw leven. Denk somwijlen aan hem die tot aan zijn graf
uw edel beeld met zich zal dragen. Doch tracht, ik bezweer u bij God en uw moeder,
tracht nu mij niet te zien en dwing het lot niet tot ons ongeluk.
22 Mei.
- Schuw haar hevigheid en drift Ik voel mij ziek. - Vomeerde .. - heb geen eetlust.
Zoo ik kan verlaat ik van avond de stad.

+

12 Julij
+
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Zondag.
Eergisteren ben ik van Parijs teruggekomen.
Wat zal mijn toekomst wezen? - en toch ben ik God dankbaar dat hij mij de kracht
gaf om alles af te breken. - Met een ander zoû Marie mogelyk gelukkig kunnen
wezen - met mij niet. - Wat ik 17 Mei slechts ter loops aanteekende moet ik hier
uitvoeriger opgeven. +
Marie en ik hadden elkander in oogenblikken van éfranchement alles wat tot
vroegere liaisons (natuurlyk op onzen leeftyd) betrekking had, medegedeeld. Zij +Efranchement
Openhartigheid.
had mij gesproken van een amourette met een Roomsch officier enz: doch
verzekerd nu ook niets meer te kunnen toevertrouwen. - den 17 mei zaten wij 's
r

avonds aan het souper, toen de oude H. A. bij een glaasje wijn zich plotseling
ontvallen laat: ‘was je een maand later gekomen dan zou het te laat zijn geweest.’
Ik vroeg terstond aan Marie die schrok, boos werd en half begon te huilen den naam
- en zij noemde mij dien van iemand eenige jaren jonger dan zij. - Ik bragt een
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slapeloozen nacht door, en liet den volgenden dag den vader driemaal aan mijn
deur afwijzen - zij brak echter de consigne, en ik liet mij door haar tranen en woorden
vermurven. - Den laatsten avond 22 Mei maakte zij zich bij een klei-
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ne proef die ik nam zoo driftig dat ze mij een gebonden Magasin pittoresque uit de
hand rukte en tien pas ver door de kamer slingerde. - Zoo iets voor ons huwelyk wat zoû dit later worden? Maar honderd andere redenen dwongen mij tot een rupture.
+
- Haar houding met haar neven de Kock, de Clercq enz: waarvan een steeds door
haar ‘mon ami, mon frère’ genoemd werd, een ander ‘grand monstre’ haar hoogst +De Kock, de Clercq
onkiesche geld-verspillen, te meer af te keuren omdat zij vroeger over geen cent De familie Anemaet is
+
disponeeren kon ‘ja hoor eens nu wil ik mij niet meer geneeren!’ haar al te naïve verwant met een Zeeuwse
tak van de familie De
vragen voor een meisje van 35 jaar ‘vindt je er wel iets in dat ik mijn kuiten laat
Clercq door een huwelijk
zien?’ en [‘]dat ik op reis 's morgens altijd met een blooten hals loop’ - haar
van Pieter Nicolaas
houding tegenover verscheiden heeren en officieren alhier, haar hevigheid
Johannes Lette Anemaet
waarvan zij zich zelve in een brief beschuldigd, en eindelyk de Vader zoo geheel en Pieternella Hoogerwerff
verschillend van mijn edelen Vader. Het was mij nimmer mogelyk hem dien
de Clercq (1803-1880).
heiligen naam te geven en hoe meer ik hem leerde kennen, hoe minder ik met
Haar jongere broer Mr.
hem op had. Dat alles deed mij een ongelukkige toekomst voorzien die coute-que Cornelis van der Hek de
Clercq (1811-1886) had
coute door mij moest ontweken worden. - en vrij kalm wordt alles door haar
een zoon van huwbare
opgenomen. leeftijd, mr. Johan
Aan eenige vrienden en aan mijn oom de Vaynes heb ik mijn motieven
(geboren 1837).
+
medegedeeld en allen beklagen het gebeurde doch keuren mijn gedrag goed .
Daarnaast was de
- de wereld laat ik praten en gissen. - een heerlyke gelegenheid voor mijn vijanden, secretaris van het Kabinet
wien ik tot nu toe geen vat hoegenaamd op mij gaf. - want zoolang ik in Arnhem des Konings, Jhr. Frederik
ben leefde niemand zoo stil als ik. - Verscheiden invitatie's kreeg ik om te
Lodewijk Willem de Kock
logeeren; doch vooreerst wil ik eenigen tyd hier blijven. - Doch wat gebeurt mij
(1818-1881) gehuwd met
Jkvr. Antoinette Cathérine
gisteren met mijn oom de Vaijnes! Als mijn oudsten bloedverwant had ik hem
Cornélie des Tombe,
gekozen tot mijn vertrouwde en de aanleiding tot het afbreken van mijn
engagement werd door hem volkomen beaambd. - Voor hem en zijn dochter had familie van moederszijde
dus. Die had verschillende
ik een paar ivoren souvenirs uit Parijs medegebragt. - Ik gaf het hem doch
verwanten die in
Willemine kwam mij niet begroeten. - ik stelde het dus tot later uit dit aan haar
aanmerking kunnen
te offreeren. - Voor Tante Buijs en haar dochters had ik broches gekocht. - 's
komen.
+
avonds zoude zij een kwartier buiten Arnhem aan het Lage Water komen. - Oom +92
+
+
ging er heen alleen met zijn dochter. - ik vroeg dus om mede te rijden, daar ik
Keuren mijn gedrag
vermoeid was van het reizen van den vorigen dag en het weder bijzonder heet
goed
was. - Oom keurde dit volkomen goed. - maar aan tafel zittende krijg ik een brief Dat valt te betwijfelen. Zie
van hem, waarin hij mij schrijft dat zijn dochter niet door het Arnhemsche publiek Inleiding.
+
Het Lage Water
wilde gezien worden met mij in één rijtuig zittende. Ik kon deze insolentie lezende
Gelegen
tegenover het
mijne oogen naauwlyks gelooven. - Ik schreef hem dat ik zijn briefje als iets
militair
tehuis
Bronbeek.
curieus zoû bewaren om aan de wereld te laten lezen. - en wandelde naar het
+
93
Lage Water. - daar waren Tante en haar dochters allen even verbaasd over de
handelwijs van oom - ik zeide haar van voornemen te wezen Willemine koel beleefd
te behandelen. Zij kwam en - wilde mij de hand geven. Ik zeide haar dat men aan
iemand met wien men niet in één rijtuig wil zitten ook geen hand geeft - en weigerde
die aan te nemen. Uitbarsting van oom en brouille, denkelyk voor altyd. Zoo ik ooit schuld had - in deze althans geene.
_____
Voordat ik naar Parijs ging schreef ik aan de Bankiers Kerkhoven en Co. te
Amsterdam dat ik HE. verzocht Duizend gulden van mijn naam te geven
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aan de Commissie van het Museüm Willem I en om een Crediet-brief à 2000 francs.
Ik heb er duizend van afgenomen bij den Bankier Rottschild.
_____
Zoodra ik in Parijs was kreeg ik brieven van alle zijden, de meesten welwillend,
sommigen miskennend b.v. Van eenigen die meenden dat ik mij aan allerlei
uitspatting zoû overgeven door wanhoop. - Hoe weinig kennen zij mij! Heb ik dan
niet genoeg in mijn werken doen gevoelen dat ik in den grond van mijn hart daartoe
+
te dichterlyk ben. - Neen de natuur heeft mij getroost en dagen heb ik doorgebragt
+
in de stille bosschen bij Parijs.
94
Kort nadat ik in Parijs was kreeg ik een brief van J. van Outeren uit Amsterdam
w

waarin hij mij verzekerde van de deelneming van hem en zijne vrouw (Mej.
Reepmaker) in mijn lot en proponeerde, zoo het mij eenig genoegen kon doen, over
te komen. - Goede dagen heb ik met mijn braven, kunstlievenden vriend doorgebragt.
- Hij is een groot musicus, speelt uitnemend schoon op de viool met wellust hoorden
+
wij te zamen de Huguenots en de Robert . - Vroeger had ik de Zampa, Muëtte en
r

e

e

+

Huguenots en de Robert
Haydée gehoord. - M. et Mad. Guijmars, Belval (bas) en Mad. Duprez van
Volledige
titels van de
den Heuvel, waren de beste zangers. - Een dag of twee nadat ik de geestige A.
opera's zijn Les
Brohan in het Theâtre Francais geadmireerd had deed zij in een rijtuig met twee
Huguenots en Robert le
heeren een val in een afgrond, waarbij zijzelve ligt gewond werd doch een van
Diable, beide van
de heeren die met haar waren gedood werd en de ander zijn arm brak. - Ik had Giacomo Meyerbeer,
+
een stukje gehoord waarin zij speelde (Une loge d'Opéra) met allerhatelykste
Alexanders favoriete
componist.
toespelingen op den genéral Pélissier die met zijn beeldschoon, jong vrouwtje
+
in de avant-scène zat.
Zampa, Muette en
Haydée
_____
+
le
Zampa (of La fiancée de
Ik zag de Tartuffe en Misanthrope - maar niet zooals ik ze van Mad. Mars
marbre) van L.F. Herold,
hoorde toen zij 64 jaren (naar ik meen) oud was. Het was kort na de diefstal harer La Muette de Portici van
diamanten - en zij zag er uit als een vrouw van 30 jaren.
D.F.E. Auber, befaamd
_____
omdat de opvoering van
Crocquett en Hermann de leeuwentemmers waren de helden van den dag 23 augustus 1830 in
in de Variétés werd een allerflaauwste vaudeville in 3 Acten gegeven Croquebète Brussel aanleiding gaf tot
de Belgische Opstand, en
(toen ik er uitging zei ik tegen een Franschman, het moest heeten Trop bête ..)
+
Haydée ou le secret,
Als het gordijn opgaat ziet men een Crocquet met drie leeuwen, die echter in
eens hun koppen afnemen en meer loon verlangen, hun staarten aftrekken enz: eveneens van D.F.E.
Auber.
- een der leeuwen is verliefd op de dochter van de temmer - allerhande zotte
+
La Loge d'Opéra
+
scènes komen hieruit voort - ‘Vous un Lion! ’ zegt ze hem, ‘vous n'êtes qu'un
Komedie in één akte van
cornichon!’. De pseudo-leeuwen maken een komplot. Het publiek ziet men talryk Jules Lecomte, ging in
bijéén, de kooi achter een gordijn staat gereed, maar als dit wordt opgetrokken 1863 in première.
ziet men de leeuwen in plaats van in het hok er boven op zitten en - het publiek +Tartuffe en Misanthrope
vlugt gillend het spel uit. - Daarna jagt op de leeuwen in een bosch - onder de
Toneelstukken van
jagers is een natuurkundige die van de Historie des Leeuws een speciale studie Molière.
heeft gemaakt. Deze heer jaagt met boog en pijl - enfin! een opeenstapeling van +95
+
dwaasheden - niet eens geestig genoeg om éénmaal met genoegen gezien te
Lion
Hier
bedoeld als
worden. In de Volksthéatres zag ik stukken wier dépravente strekking mij
‘succesvol
vrouwenjager’.
verbaasde. De ouder- en kinderliefde werd er bespottelyk in gemaakt zoowel als
de huwelijks-trouw en een Couplet dat herhaalde malen gebiseerd werd, had de
Electrische-Télépaat tot onderwerp: er werd in gezegd ‘dat de électriciteit snel werkte
- maar hij had iets nog snellers ge+
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zien, een vrouw die haar man te Parijs Cocu maakt en op het zelfde oogenblik hem
in China een paar hoornen op het hoofd plantte.’ etc. - Ook de vrouwen der
+
‘demi-monde’ treden meer en meer op den voorgrond: welligt een gevolg van het
+
+
Demi-monde
encombrement van vrouwen. - overal encombrement. - van rijtuigen op straat,
Vrouwen
van lichte zeden.
daarom begint men onderaardsche wegen aan te leggen; encombrement in de
+
Encombrement
hôtels, aan de spoorstations, waar men reeds een halfuur vóór den tyd zijn goed
Opeenhoping,
gedrang.
moet bezorgen, encombrement in de kerkhoven, in de théatres enz. Den keizer vond ik dik geworden doch bleek. - meestal leunde hij op den arm van
een zijner kamerheeren
+
De Keizerin zag ik te Fontainebleau in haar Venetiaanschen gondel, door een
in het rood gekleeden neger geroeid: de dames van het hof droegen lage (Louis +96
XV) hoedjes met veders, meest vrij korte rokken en bottines, ceinturen met een
strik op den rug bijna tot op den grond neer-hangende en wel 1½ handbreed breed:
een paarsche dame frappeerde mij om haar piquant schoon, groot bruine oogen,
pikzwart haar, waarop een spaansch hoedje met rooden veder; haar japon was wit
met rood afgezet. - In het Bois de Boulogne zag ik in het ‘Ancien parc aux cerfs’
een révue van Turco's en Spahi's: de lichtblaauwe met geel afgezette uniformen en
helderwitte tulbanden stonden goed om de zwarte krijgslieden, en de Fantasia's der
Spahis, in hun wapperende bournou's, op hun vurige Arabische paarden, maakten
een teekenachtig romantisch effect tusschen de boomen-groepen van het park. De bouw van de Nieuwe Opéra was tot een el boven den grond gevorderd. - De
Schilderijententoonstelling bedroeg een 3000 nummers. - De maatregel van den
+
+
Keizer om aan dé geréfuseerden eenige zalen tot exposeeren toe te staan, voldeed.
Het was een collectie van croutes zooals ik nimmer zag. - Bellangé, Bellij, Biard, +De geréfuseerden
Bontenne, Boulanger, Brendel, Cabanel, Coessin de la Fosse, Comte, de Jonghe De Salon des Réfusés
stelde schilderijen ten toon
(?) Fromentin, Giraud, Glaize, Hébert (A.A.E.) Heilbuth, Hillemacher, V. van
van kunstenaars, wier
Hove, Jalabert, Jobert, G. Jundt, Knaus, Landelle, Laroux, Marchal, Marquis,
†

Maris, Hugues Merle (moord van Henri III), Muller, Pasini, Pastelot, Percy-Sicher,
Plaisan, Ronot, Rousseau (P en T), Saintin (J.E.) Poney expres, Salantin,
Schreyer, J. Tissot, Vasselon, Yvon muntten uit. Van Outeren kwam Woensdag
23 bij mij in Parijs. Een waar vriend: die terstond wetende dat ik alleen en niet
gelukkig was, zijn vrouw en kinderen verliet en mij gezelschap kwam houden en
ook van v.d. Elst kreeg ik allerliefste brieven. -

+

g

Zat. 25 July.

werk door de
organisatoren van de
tentoonstelling van de
Salon niet werd
toegelaten. Exposanten
waren o.a. Manet,
Cézanne, Jongkind,
Pisarro en Whistler. De
hierna genoemde
kunstenaars, waarvan de
namen in de index
achterin zijn opgenomen,
+
97waren wel toegelaten.
+
Voldeed
Had het gewenste effect.
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Juist acht dagen geleden (18 July) ben ik voor eenige dagen naar de Tentoonstelling
+

r

van oudheden te Delft geweest, omdat ik vernomen hebbende dat de H. Anemaet
Maandag de stad verliet, het meer délicaat vond, dien dag niet hier te zijn. - De
g
Tent. was zeer rijk en belangwekkend: ik sprak er verscheiden oude
Akademie-kennissen o.a. den burgemeester van Delft v. Kuijk, die een jaar naast
mij woonde in Leiden op de Vischmarkt, toen ik aldaar bij den boekhandelaar
+
Brouwer kamers had. - Prins Hendrik en zijn vrouw en twee jonge princessen
van Saxe Weymar waren te gelijk met mij op de Expositie. - Per schuit (waarin
r
ik met den H. Muller (schrijver over de afkomst der Hollandsche vlag) ken-

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

+

Tentoonstelling van
oudheden
Op 2 juli 1863 werd in
Delft een
verkooptentoonstelling van
Zuidhollands antiek
geopend in de
Gymnastiek-, teeken- en
industrieschool. Zij wordt
beschouwd als een
voorloper van de Delftse
Antiekbeurs. Er werden
liefst 4500 voorwerpen
geëxposeerd.
+
Prins Hendrik
Broer van koning Willem
III, gehuwd met Amalia
van Saksen-Weimar. Dit
huwelijk was kinderloos.
Met de prinsessen van
Saksen-Weimar worden
Hendriks aangetrouwde
nichtjes Maria en
Elisabeth bedoeld,
dochters van de
toenmalige groothertog
Karel Alexander August
Jan van Saksen-Weimar.
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nis maakte ging ik naar Voorburg, om aldaar de Kasteleines van Zanten en haar
dochters, bij wie ik als student zoo dikwijls geweest was, eens te bezoeken. - Met
spijt hoorde ik dat de 2e Jaantje reeds zes jaren geleden aan de tering gestorven
was: de oudste (Sientje) zag er nog allerliefst uit en met verbazing vernam ik dat
r

de jongste met den broeder van een mijner kennissen alhier, van Jonkh. R. Teding
van Berkhout gehuwd was in Middelburg. - Ik wandelde terug naar Delft waar ik
w

uitnemend goed gelogeerd was bij de gezusters van Heijningen, (Jufv. Mietje) +
aan de Haagsche poort , die men begint af te breken. - Het logement de
+
Koetswagen, waar ik als student zoo vele vrolyke dagen heb doorgebragt, was
geheel verdwenen en een fabriek er voor in de plaats gezet, maar geheel aan
den weg, terwijl het logement een twaalf schreden van den weg af lag met een
vooruitspringenden vleugel.
O, dien dag zal ik nooit vergeten, toen wij, na in de Koetswagen goed gedineerd
te hebben, naar den Haag reden, en mijn trouwen Bull-dog, met een groot papier
+
om zijn nek, waarop zijn adres stond, per schuit naar Leiden zonden .
_____
+
+
Heden 25. Is Tante H. de Vaynes van Brakell met W. naar Wenbad gereisd.
Mijn collectie van Oudheden heb ik verrijkt met een lepel (zilver) en kistje in
+
Amsterdam gekocht. - Ook een schilderijtje van Molijn ad ƒ35.
_____
Keetje heb ik in plaats van 65, ƒ100 's jaars beloofd en de huishouding
opgedragen. - Aan Mietje ƒ70.- daar beiden zoo trouw mijne Moeder verzorgden.

Maandag 27.
De schoonste kleedingstukken mijner Moeder, doeken, shawls, kanten, bont,
o.a. echt hermelijn van groote waarde afkomstig van mijne Oud-Tante Ver Huell,
heb ik uitgezocht voor mijne Tante Buijs omdat zij het met hare drie dochters het
best gebruiken kan. - Morgen heb ik haar gevraagd en zij komt met haar vier
kinderen. - Ik ben benieuwd of zij het kleingeestig voorbeeld van Willemine
volgende ook grimassen zullen maken wanneer het er op aankomt om met mij
te gaan wandelen. - Ik zal het haar niet vragen maar hare contenance eens goed
observeeren. - Ik denk het niet want ik deed haar nimmer dan goed.
_____
Zond aan Tante Bouricius een geheel nieuwe mantel dien ik nog aan Mama
aangeraden had te koopen. - Aan Christine een Shawl, parasol enz - aan de
kleine Louise ƒ10 in plaats van een cadeau uit Parijs. - Aan Lise Fabius een
+
schoone kanten omslag doek door mij voor Mama uit Parijs medegebragt en
een broche.

29 Julij.
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Haagsche Poort
In 1862-1863 afgebroken,
omdat het als een
sta-in-de-weg voor de
wegverbinding naar Den
Haag werd gezien. Het
Heeren-logement, waar
Alexander verbleef, was
daar vlakbij gelegen.
+
De [Gouden]
Koetswagen
Logement aan de
Haagweg, lag reeds in de
gemeente Rijswijk, in
september 1856 openbaar
verkocht. De nieuwe
eigenaar liet er een
branderij en maalderij
bouwen.
+
Naar Leiden zonden
Deze gebeurtenis vond
plaats in Alexanders
studententijd. Alexander
was toen in het bezit van
een bulldog.
+
98
+
Wenbad
Niet achterhaald.
+
[Pieter] Molijn
Graveur en
landschapschilder, leefde
van 1595-1661. Het gaat
hier dus om 17e-eeuwse
voorwerpen.
+

Uit Parijs
Namelijk in 1861.

+

Het is gisteren gegaan juist zooals ik dacht. Tante met haar 3 dochters en Pauw
+
+
99
kwamen koffij drinken: na de koffij liet ik den geheele boliemand met cadeaux
door haar verdeelen. - Toen dit gedaan was werden voorbereidingen tot uitgaan +Boliemand
Grote platte mand voor
gemaakt - de drie meisjes deden haar mantilles om en Tante haar doek
linnengoed.
omslaande vroeg losweg ‘heb je geen plannen’ waarop
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ik antwoorde ‘Neen ik zal Pauw mijn verzameling eens laten zien.’ - Met zekere
spanning wachtte ik één woordje, vooral na het gebeurde met Willemine, van een
der meisjes. - maar niets. - Zij gingen zoo gaarne met mij mede om op ijs en gebak
getracteerd te worden. - Tot nu toe zijn diegenen die mij het grofste behandelen
juist zij, wien ik het meeste goed deed: zij maken van de gelegenheid gebruik om
zich van hun dankbaarheid te débarasseeren. - Na Pauw alles gewezen te hebben
ging ik met den jongen een wandeling maken die ik tot over vieren rekte, daar ik
zeer goed begreep dat zij zoolang mogelyk uit zouden blijven. - Over vieren eerst
kwamen allen t'huis. - Het was nog mogelyk dat zij visites gemaakt hadden, doch
+
aan tafel hoorde ik dat zij lang op de banken van het Tamboers-boschje gezeten
hadden. - Ik tracteerde haar allen eerst zoo goed mogelyk doch na de thee, toen +Het Tamboers-boschje
Coosje met Tante nog eens uitging kon ik niet laten te zeggen ‘Ik ga met je meê’ Stuk bos benoorden de
Amsterdamse Straatweg
waarop Sophie en Clara begonnen te lagchen en ik terstond volgen liet ‘neen
in Arnhem.
wees maar gerust, ik zal t'huis blijven.[’] Deze kleingeestige zaak schrijf ik alleen zoo uitvoerig neêr, om mij later tot eigen
verantwoording te strekken.

+

31.
+

100

Krijg invitaties om te logeeren van Engelberts en A. Uyttenhoven in den Haag. doch eenigen tijd zal ik nog te huis blijven om de huishouding aan een geregelden
gang te gewennen.

s

3 Aug.

Gisteren tegen 4 ure van de buitensocieteit te huis komende zat mijne Tante Buijs
tot mijn groote verwondering in mijn kamer: zij was met hare drie dochters den
geheelen dag bij mijn oom de Vaijnes. - niemand kwam even ‘en passant’ (zij gingen
+
naar de tent ) bij mij aan - dus een nieuwe insulte. - Zij trachtte de vorige handelwijze
+
+
De tent
der meisjes wat te palliéeren; maar 't ging niet. - En hoe dikwijls heb ik Mama
+
Houten
uitspanning aan
niet gepersuadeerd haarlieden groote cadeaux te maken, de helft der
de Bergstraat, dus in de
kostschoolgelden te betalen, honderden kregen zij van ons. - en bragt ik haar nu
nabijheid van Alexanders
onlangs niet broches mede uit Parijs - en het beste der toiletzaken van Mama
Woonhuis.
schonk ik haar.
+
Palliéeren
_____
Vergoelijken, verbloemen.
Eergisteren passeerde de schilder Abels. Van Swart, Hendriks, Kuyck,
+
Persuaderen
*
Bosboom, Nijhoff en Immerzeel , allen Geldersche schilders kocht ik stukken,
Ertoe overhalen.
alleen van den ouden, wezenlyk goeden schilder Abels niet. Ik riep hem binnen *Aan allen gaf ik meer dan
en vroeg hem of hij mij een stukje schilderen wilde. Hij verzocht mij om gisteren zij vroegen. - aan
sommigen de helft meer.
bij hem te komen zien. Terstond viel mijn oog op een klein, allerliefst
manenschijntje, een molentje met bijwerk, flink, geschilderd, piquant geestig en toch
rustig; ik vroeg den prijs, hij fixeerde ƒ60, maar ik zeide hem dat die taxatie wel te
modest was en proponeerde ƒ100,- Ik geloof dat ik den ouden man voor een paar
dagen gelukkig maakte.
_____
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+

Bij Strackée zag ik in klei het model voor een groote steengroep hem besteld
door iemand die aan een hartkwaal lydt, welke groep, Jesus in den schoot van
Maria voorstellende, stellig het schoonste werk, van teekening, uitdrukking en
drapperie is, dat nog door hem geleverd werd.
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5 Aug.
Heden staat in het Handelsblad een uitvoerig artikel over het Monument van 1813.
+
- Door de Commissie wordt een standbeeld, Naald en ambachtsschool voorgesteld
+
. - Het Muzeum Willem I wordt ook zeer aangeprezen en deze zinsnede komt
Door de Commissie...
r

o.a. in de Courant voor: ‘Het bekende voorstel van den H. Ver Huell vond dan
n

s

ook vele warme voorstanders enz:’ (Alg. Handelsblad, Woensdag 5 Aug. 1863,
N

o

9864.)
Ik wil er niet tegen schrijven, maar neem aan te bewijzen dat een Nationaal
Museum eerder door National[e] bijdrage dient opgerigt te worden dan een
ambachtsschool: Ambachten moeten toch geleerd worden, de noodige
ambachtslieden moeten er zijn en eigen voordeel en eigen eerzucht zijn de beste
prikkels tot bekwaammaking. - doch hoe zal een Nationaal Museüm tot stand
komen zonder algemeene zamenwerking?
_____
+
Zaturdag voorbij de Klingelbeek aan de Rijnkant wandelende, stonden daar
een paar policie-agenten. - Zij spraken mij aan en wezen mij een lijk, op de kant
+
aangespoeld. Het was dat van een man , en verkeerde in sterken staat van
ontbinding. Het hoofd was bloedig rood, geheel onkennelijk en bedekt met
+
goud-vliegen (Cynomia mortuorum (?)) De kleding was geheel zwart. - In een
n

zakboekje had de agent een brief gevonden, onderteekend Kuick[?], geb. J.
Weber. Nu vertelt men heden, dat deze man een broeder van een alhier wonenden
Weber, uit de Oost kwam, en nogal een aardigen som te innen had. en dat men
een moord vermoedde, daar het lijk een wond had in den onderbuik en van een
+
Garibaldi-ketting het horologie was afgerukt. [102 en 103 blanco]
+

In Parijs zijnde schreef ik den volgenden brief aan mijn vriend J. van Outeren,
Regter te Amsterdam.
Mijn vriend, het regent steeds - 'k weet niet wat te beginnen Daarbuiten vuil en nat - en woesternij van binnen Een dorre zandwoestijn, waarin noch bloem, noch plant
Met hoopvol groen het weê uit mijnen boezem bant.
Ik had fortuin, ik kon een wereldsch leven leiden,
Mijn materieel genot, kon ik mij doen benijden Ja zelfs dreef mijn geest, en 't gisten van mijn bloed,
Ook de verbeelding, die zooveel op het gemoed
Vermag, mijn zinnen aan tot stoffelyk genieten.
Doch 'k liet deez ijd'le lust in 't hart geen wortel schieten,
En trachtte naar het Ware en leefde voor het Schoon,
En met het oog op God was pligt besef mijn loon.
Wanneer in huis verdriet, en 't zien van eindloos lijden
Mij drukten - kon slechts één gedachte mij verblijden,
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Het uiteindelijke resultaat
van de werkzaamheden
van deze commissie is
nog zichtbaar in het
Monument 1813 in het
Willemspark in Den Haag,
vervaardigd door J.Ph.
Koelman en W.C. van der
Waeijen Pz., en in een
gedenknaald op het
zeeduin in Scheveningen.
Het laatste werd op 24
augustus 1865 onthuld.
Het plan van de
ambachtsschool heeft
geen doorgang gevonden.
+
De Klingelbeek
Buurtschap tussen
Arnhem en Oosterbeek.
Hier bevond zich ook een
landgoed met die naam,
vanwaar een fraaie weg
naar Oosterbeek voerde.
+
Een man
Het politie-archief, waar de
uiteindelijke identiteit van
het lijk zou moeten zijn
geregistreerd, is tijdens de
Slag om Arnhem verloren
gegaan.
+
Cynomia mortuorum
Goudvliegsoort, die zich
gewoonlijk op dierenlijken
voedt.
+
Garibaldi-ketting
Niet achterhaald.
Giuseppe Garibaldi
(1807-1882) was een
bekend Italiaans
vrijheidsstrijder.
+
104
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Dat 'k mij ontwik'len mogt door strenge werkzaamheid;
Dit was mijn heul, mijn troost, geheel mijn zaligheid.
+
Maar 't mogt niet zijn - 't gezigt werd mij ontnomen . In 't ëtsen had ik reeds veel vaardigheid bekomen Een kunst waarin misschien in ons geheele land,
Niet één, door mijn talent van teek'nen uit de hand,
Zoozeer als ik zoû hebben mogen reüsseeren. Een gave der Natuur - niet iets dat men kan leeren.
Ook dit was uit - en 't staal en 't koper dat ik kocht
Heeft Kaizer en Cornet eer en geld aangebrogt.
Ook de lectuur, waarvan 'k zooveel genoegen smaakte,
En meestal elken avond lange excerpten maakte,
Die voeding van mijn geest, verliet me en in mijn hart,
Daalde eene schaduw neêr van ongekende smart.
Ik wanhoopte echter niet, doch vestigde al mijn krachten
Op Nationale Kunst en wijdde mijn gedachten
Aan al wat in ons land, haar bloei bevord'ren kon Ik ijverde onvermoeid, en streed - en overwon.
Doch zooveel mooglyk was, werd nu mijn naam verzwegen,
En hier ook, als altyd, werkte men mij weer tegen.
Want 'k hoor niet tot een kliek - ik hoor niet tot een bent,
+
Waarin men geen talent, dan 't club-talent erkent! -

+

Werd mij ontnomen
Toespeling op zijn
oogziekte in 1859,
waardoor hij het etsen
moest staken.

+

Want ... erkent
Deze passage is enigszins
gewijzigd overgenomen
als bijschrift in Denkende
Beeldjes, Gezamenlyke
Werken deel IX, plaat nr.
49, getiteld Partijen.

....................
Mijn Moeder, stervende, verlangt dat 'k bij haar leven,
Haar nog de zekerheid dat 'k trouwen ga, zal geven.
Fortuin, talent, noch geld, begeer ik in mijn vrouw 'T is zachtheid die ik zoek, en huislykheid en trouw.
Gij weet hoe ik hierin mij deerlyk moest vergissen En 't echtgeluk zal ik, wel altyd moeten missen, +
O John, mijn vriend, wen soms in stille eenzaamheid,
Als 't somber weêr, of't bloed ons stemt tot treurigheid
De vijand van de Hoop, de Twijfel mijne zinnen
Bekruipen komt, dan wordt het alles nacht daar binnen,
Dan sluit de hemel zich, en vraag ik mij waartoe
'K mij al die smarten gaf, en al die moeite doe?
En of 't niet wijzer was voor zingenot te leven
+
Tot 'k aan de Stof het lijf da' kreeg, terug moet geven?
Maar ik moet geven, ik, en door dat ééne woord
Voel ik de stem der Stof, weer in mijn Ziel gesmoord.
Neen, wat men Idéaal heeft in de Kunst geheeten
Is op moreel gebied de Stem van het Geweten,
Dat, hoe men ook in Deugd en in Vereedling rijst,
Steeds op een hooger doel, om naar te streven, wijst.
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+

O John...
De cursieve passage is
overgenomen in een
ingezonden stuk in de
Arnhemsche Courant van
28 augustus 1863 en
herdrukt in Schetsen met
de Pen [III], p. 88.
+
Da' kreeg
Dat ik kreeg.
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_____
Gij zijt verwonderd vast, da'k dus in verzen schrijf 't is overspanning deels, en ook tot tijdverdrijf.
Altijd wanneer't verdriet, mij 't harte komt beknellen,
+
Voel ik het Hengstensop mij naar de hers'nen wellen,
En 'k grijp dan naar een Lier, i.e. een stalen pen
En maak mijzelven wijs dat ik een dichter ben.
Vergeef mij zoo'k van verre u hiermeê kom vervelen,
En in de Landrigheid, die mij drukt, dus laat deelen. Dat 'k liever lach dan huil, dit weet gij al te wel Hoe 't zij, voor u ben 'k steeds, dezelfde

+

Hengstensop
Toespeling op Pegasus,
het gevleugelde paard als
mythologisch zinnebeeld
der dichterlijke
verbeelding.

Ver Huell
Parijs 16 Junij 1863.
Hotel des Etrangers. Rue Vivienne.

+

s

6 Aug.

+
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+

Ik kom daar juist van een ‘Algemeen Evangelisch Nationaal Zendingsfeest [’]. - een
+
+
Zendingsfeest
vernieuwing der Oude Hagepreken . - Een ontelbare schare was daar met
Op
6 augustus 1863 werd
spoortreinen, met rijtuigen van alle kanten zaamgestroomd; bij het boerenhuis
voor
het eerst door een
en op drie plaatsen langs de beek meer oost-waards, had men rustieke
interkerkelijke
commissie
spreekgestoelten en banken opgeslagen. - Ik was er reeds om 7 uur 's morgens
een Algemeen
heengewandeld. - En toen er weinig menschen waren, gaf het geheel een
Evangelisch Nationaal
dichterlyken indruk. - Doch later stond men zij aan zij opeêngedrongen, en alles Zendingsfeest gehouden.
werd voor mij als een geschilderde Décoratie. - Toen de gemeente een vrij
De bijeenkomsten zouden
onharmonisch gezang aanhief ging het indrukwekkende nog meer verloren. worden gehouden in het
s

Eindelyk beklom Do. Heldering, (hij lijkt volkomen op de portretten van Proud'hon)
het ruwe spreekgestoelte, omgeven van eenige ouderwetsche Dominé's met
dikke buiken en steken. - Het regende nu en dan - en het mosch en de
bosch-besstruiken waren nat - ik sprak een oogenblik met de schrijvers Cremer
s

en Scheidius (Ernest) met haar Dames, met den kolonel Crommelyn, D. Koch
uit Delft enz.: en wandelde toen over Oosterbeek (waar ik koffy dronk) terug. hoewel er broodjes, koffij (alles à 5 cents) te bekomen was in kramen in de weide
voor het boerenhuis - en de verscheiden preken eerst heden avond over 6 uren
zullen afgehandeld zijn. - Het terrein was rondom afgezet, de entrée 25 cents,
aan de uitgangen stonden lieden met zakjes voor collecte, en door de predikers
werd bijzonder het verleenen van milde giften aanbevolen. - Zoolang ik er bleef
ging in de gemêleerde hoop (men zag de geldersche boerin zitten naast de met
gouden oorijzers gekapte Noordhollandsche vrouw) alles ordelyk toe, maar zal
dit van avond nog zóó wezen, zal dit bij volgende gelegenheden ook het geval
zijn? -
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Wolfhezer Bos. De dichter
E.J. Potgieter schreef naar
aanleiding hiervan het
gedicht Heugenis van
Wolfhezen.
+
Hagepreken
In de openlucht gehouden
bijeenkomsten van de
Hervormden onder Karel
V en Philips II. Deze
godsdienstoefeningen
waren officieel verboden
en werden dan ook door
gewapende eenheden
bewaakt.

+

s

10 Aug.

+

107

De Haagsche Hoofd-Commissie heeft voorgesteld tot herinnering van 1813 de
oprigting van een gedenkteeken in den Haag, van een Naald aan het strand en van
een Ambachtsschool in Amsterdam.
+
Hoewel indachtig aan het ‘Veritas odium parit obsequium amicos’ heb ik gemeend,
+
getrouw aan mijn beginsel, het volgende in de Arnhemmer Courant van heden
Veritas...
De waarheid verwekt haat,
(Maandag) te plaatsen.
volgzaamheid vrienden.
Citaat uit Terentius'
toneelstuk Andria.
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Iets over een Ambachtsschool in Amsterdam.
Droeve dagen heb ik doorgeleefd - en de last van onverschilligheid, die op alle
zielesmart volgt, drukte op mijn gemoed.
Eenige berigten in de Dagbladen der laatste dagen trokken mijne aandacht en
roepen mij weder in het strydperk der gedachte. Edel strydperk, wanneer men den
banier volgt van het ware, schoone en goede, waaraan een elk zijne krachten wijden
moet - vooral indien het belangen geldt, die boven alle andere gaan - de belangen
des Vaderlands.
Uit die berigten vernam ik met genoegen dat de meeste plaatselyke Commissien
goedkeurden het plan tot stichting eener Ambachtsschool in Amsterdam. Het woord
klinkt veelbelovend, Ambachtsschool, en aanvankelyk juichtte ook ik de grootsche
en kostbare stichting toe - ja, achtte ze zelf verkieslyk boven een nationaal museum.
Die zoo praktisch schijnende letters verblinden, en het verwondert mij niet, dat de
meesten met de zaak, zonder ze in alle deelen grondig overdacht en onderzocht te
hebben, hoogelyk ingenomen waren. Menigeen echter, ik ben er van overtuigd, zal
met mij na rijper overweging den wensch uiten, dat onze Staathuishoud-kundigen,
alvorens men tot eene eindbeslissing in deze overga’, het publiek opmerkzaam
maken op de gevolgen die dergelyke proefnemingen in andere landen hadden; hoe
weinig goede vruchten soortgelijke inrigtingen doorgaans leveren (*); op het gevaar
+
dat er in gelegen is, om vermeerdering van zulk een tal van ambachtslieden te
+
bevorderen, zonder zekerheid van werk; op de groote kosten, waar behoefte
108
kosteloos aanvoert; op de verpligting waartoe men zich verbindt tegenover latere
+
eischen, enz.: - Men zal mij het bekende, ‘chacun prêche pour sa paroisse’
toevoegen - maar in gemoede vraag ik het een ieder af, of een nationaal museum, +Chacun...
Ieder preekt voor eigen
dat zonder milde en edelmoedige ondersteuning nimmer tot stand kan komen,
waarbij elke provincie, elke stad, ieder Nederlander geïntéresseerd is, niet meer parochie.
tot volksontwikkeling en veredeling en tot versterking van den nationalen zin, dus
tot algemeen nut zal strekken, dan een school voor ambachtslieden, die - de
ondervinding leert het en zal het leeren - het eigenbelang genoegzaam onderwijst
en aankweekt.
Kan men echter de noodzakelykheid van de oprigting dier school bewyzen - wie
zoû dan niet gaarne het zijne er toe willen bijdragen.
_____
(*)
+
J.B. Saij vraagt in zijn werk over staathuishoudkunde of het niet veel beter zoude
+
zijn dat de staat beproefde kunde beloonde, op welke wijze die zich zelve mogt
J.B. Say
Cours Complet
hebben gevormd, dan dat zij groote kosten aan onderwijs, voor onzekere
d'Economie Politique van
uitkomsten, besteedt.
s

9 Aug.
Mr. A. Ver Huell

Say verscheen voor het
eerst in Brussel, 1840.

(Ik schrijf het hierin omdat er geen Courant meer aan het kantoor voorhanden was.)

g

15 Zat.
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Gisteren zag ik met bijzonder veel genoegen dat de Haagsche Sub-Commissie
geheel en al over de Ambachtsschool denkt als ik. - Nagenoeg met algemeene
stemmen werd de goedkeuring dier stichting afge-
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stemd, en op gelyke gronden - Op andere plaatsen, hier, in Amersfoort, enz: was
l

men er voor? - Zal het Nat. Museüm tot stand komen? - Ik begin er voor te vreezen
- maar wat dan? +

s

+

15 Aug. Eergisteren is Beaujon bij mij komen logeeren. - Hij is Comm. Griffier
der Tweede Kamer en verzekerde mij dat de Verslagen lang niet altyd de ware
toestanden bevatten en dat hij Nota houdt van het intéressantste van dit ‘dessous
+
de cartes.’ _____
+
Op de Tentoonstelling van Bloemen, gisteren alhier , stootte ik weder op mijne
Tante Buijs en mijne nicht, die dus weder niet bij mij waren geweest. - Zij waren
met mijnen Oom H. De Vaijnes. - Kleingeestige haspelarijen - maar kan ik het
helpen?
_____
n

+
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Comm. Griffier
Commies-griffier.
+

+

Dessous de cartes
Achter de schermen.
+

Alhier
Van 13 tot 16 augustus
1863 werd in het gebouw
Musis Sacrum in Arnhem
een
bloemententoonstelling
gehouden.

H. Engelberts heeft mij den 19. te logeeren gevraagd.
_____
Nimmer zag ik zulk een lugubre lucht als heden avond. - De zon ging beneden
een donkeren waayervormigen wolk met bruingeelen gloed onder: Tegenover deze
waayervormigen wolk bedekte een daaraan volkomen gelijke wolk het halve
uitspansel, zoodat de beide uiteinden dezer inktgraauwe pluimen elkander raakten.

20
t

Eergisteren heeft H. Boonen, pred. te Middelburg bij mij gedineerd. - Hij woonde,
toen ik student was, in het zelfde huis met mij bij Garrer.
_____
Voor de invitatie van Engelberts heb ik bedankt.
_____
+
Heden zie ik in de Courant dat te Rotterdam met 27 tegen 5 stemmen verworpen
+
is het plan tot oprigting eener Ambachtsschool, ‘omdat zij uit oekonomisch
Te Rotterdam
standpunt is af te keuren en omdat er op den duur uitgaven aan verbonden zijn, Berigt betreffende de
die de verwezenlyking van het denkbeeld tot een onmogelykheid maken.’ - Dus Rotterdamsche
Commissie voor de
op dezelfde gronden door mij 10 Augustus aangegeven.
l

Van een Nat. Museüm of Museüm Willem I door algemeene bijdragen komt
niet. - hetgeen te betreuren is want aan menige stad en menige famille was daar
de gelegenheid opengesteld om historische herinneringen en feiten of portretten
voor de vergetelheid te bewaren enz.

+

oprigting van een
Nationaal gedenkteeken
voor November 1813. In:
Rotterdamsche Courant,
19 augustus 1863.

s

25 Aug.

+
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r

+

e

Gisteren kwam de H. Geerling , 2 . Secretaris van het Genootschap Arti et Amicitiae
+
bij mij, om een protest te onderteekenen tegen het oordeel der Jurij van de
Geerling
+

r

Haagsche Tentoonstelling die verklaard heeft aan den Min. dat geen der
Ingezonden stukken de praemie van ƒ4000 verdiende, of de opname in een
g
Nationaal Museüm. - Daar ik de Tent. niet gezien heb, wilde ik het protest niet
onderteekenen. Wil de Kunst rijzen, dan moet de Jurij haar eischen hoog stellen. _____
+
Ik heb een stuk over Volk en Kunst, op den tegenwoordigen toestand,
geschreven en zal trachten het in de Courant van morgen te plaatsen.
_____
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Drie personen met de
naam Geerling waren
bestuurslid van Arti: E.W.
Geerling, J.H. Geerling en
H.J. Geerling.
+
Haagsche
Tentoonstelling
In 1863 vond vanaf 14 juli
in Den Haag in het
gebouw van de
tekenakademie de
jaarlijkse, van plaats
wisselende tentoonstelling
van schilderijen en
beeldhouwwerken van
levende meesters plaats.
Bij deze gelegenheid werd
door de stedelijke
tentoonstellingscommissie
een prijs uitgeloofd; de
jury beval bovendien
aankopen door de
Nederlandse regering aan
voor het paviljoen
Welgelegen in Haarlem.
Tegen het negatieve
advies van deze jury werd
op 3 september 1863 door
een grote groep schilders
een protest-adres
ingediend bij de minister
van Binnenlandse Zaken,
J.R. Thorbecke. Deze
antwoordde afwijzend en
tekende bij het rekest aan:
‘treurig stuk, enkel goed,
dunkt mij, om
gedeponeerd te worden.’
(Algemeen Rijksarchief,
archief van het ministerie
van Binnenlandse Zaken,
afdeling Onderwijs,
Kunsten en
Wetenschappen, exh. 4
september 1863, nr. 81)
+
Volk en Kunst
Verscheen in de
Arnhemsche Courant van
28 augustus 1863 en werd
herdrukt in Schetsen met
de Pen [III], p. 88-90.
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Kneppelhout van Sterkenburg komt a. Vrijdag den dag bij mij doorbrengen.
_____
Willem de zoon van mijn Oom H. de Vaijnes is over. - doch ook hij, met wien ik
steeds zoo bevriend was, wordt door zijn vader teruggehouden van bij mij te komen.
Hoe dikwijls gaf ik hem als kind geen goeden raad: dat zijne kreupele zuster zulk
een goede pianiste is geworden heeft zij grootelyks aan mij te danken, die hare
moeder, mijne vrienden, onophoudelyk voor oogen hield, dat dit talent haar op
lateren leeftyd tot groote troost en compensatie zoû strekken. - En nu zijn die
menschen mij, uit jalouzij, ik weet niet waarom, zoo vijandig. _____
(Voor zijn vertrek is hij toch eenmaal bij mij geweest. - hij is een beste jongen. -)

+

27.
+
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Eerst heden is het stuk over Volk en Kunst geplaatst. Aan velen zal het niet welkom
zijn, aan ware kunstbeminnaren en kunstenaren echter wel. - Omdat ik er den raad
+
gaf , premiën uit te loven voor de beste compositie en voor het best geschilderde
+
menschbeeld heb ik den volgenden brief aan de Directeur der Teekenschool
Den raad gaf
Alexander Ver Huell had
alhier gezonden.
r

Het adres aan den H. André de la Porte. President.
Aan het Hoofd: Aan Heeren bestuurderen van het Teeken en Bouwkundig
Genootschap Kunstoefening
Mijne Heeren

namelijk het volgende
geschreven: ‘Wil eenig
particulier het schoone
doel bevorderen, laat hij
dan een jaarlijksche
premie uitloven, op de
hoogere klassen der
teekenscholen zijner stad,
voor de beste compositie
en het meest zuiver
geteekende menschbeeld,
want aan de compositie
kent men het genie; aan
het naakt model den
teekenaar.’

Aangenaam zoû het mij wezen indien het mij vergund werd tot bloei der kunst
het mijne te mogen bijbrengen.
Onder uwe goedkeuring ben ik bereid dit jaar twee premiën uit te loven, eene
voor de beste compositie, ééne voor het meest zuiver geteekende menschbeeld
(naakt model).
Ik verzoek persoonlyk in deze zaak in niets betrokken te mogen worden, alleen
zoû ik gaarne met goedvinden der heeren, de portefeuille met de mededingende
teekeningen eens ter inzage bij mij aan huis bekomen.
In het eerst gebrekkig, zullen die proeven met der tyd beter worden, en de
gemakkelykheid van groeppeeren, de lust tot vergelyking der groote meesters, de
noodzakelykheid tot bestudeering van historie, kostuum enz: bevorderen.
Die de kompositie leveren moeten natuurlyk onder het toezigt van een der leeraars
werken, opdat zij niet kopieren of elkaar kopieren.
Indien er blykbaar geen genoegzame inspanning, studie, werkzaamheid ontwikkeld
is, kan het uitreiken der premiën voor dit jaar gesupprimeerd worden.
Voor elke premie stel ik ƒ25 beschikbaar.
- Met de meeste hoogachting, heb ik de eer mij te noemen etc. -
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28.
+
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- C. Kneppelhout van Sterkenburg heeft den geheelen dag bij mij doorge-
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bragt. Zijn maag was nog even slecht als in Leiden, at niets, mijn keukenmeid was
wanhopend. -

- 29
s

Boonen D. te Middelburg komt met zijn vrouw (Mej. Veldwijk) en zijn twee kinderen
bij mij koffij drinken. - Had niet gerekend op de kinderen - eten verschrikkelyk - mijn
keukenmeid was wanhopend. -

30
+

- Krijg uit Amsterdam de Amsterdammer Courant en zie dat mijn stuk is
l

overgenomen. - Ik had dat Artk. wat haastig geschreven en het spijt mij er in
gezegd te hebben ‘Nederland eischt[’] (verwacht of verlangd was beter geweest).
- Ik wilde zoo gaarne dat ik eens eenmaal een genialen Nederlandschen
Historie-schilder met loftuitingen overladen kon. - gelyk ik het Gallait deed en
+
Wiertz . - wij zijn ten achteren bij de Belgen, Duitschers, Franschen. -

r

3 Sep.

Gisteren heb ik aan Thieme een stuk voor de Arnhemmer gezonden, vervolg van
het voorgaande. - Ik hoop dat de Amsterdammer dit over zal nemen.
_____
Het is kermis en overal, dag en nacht, hoort men het lied van de crinoline
zingen. - deze wijs

+

Mijn stuk
Bedoeld is het stuk Volk
en Kunst in de
Arnhemsche Courant van
5 september 1863,
herdrukt in Schetsen met
de Pen [III] p. 88-92. In dit
stuk wordt gereageerd op
een heruitgave van John
Motleys The rise of the
Dutch republic dat wegens
zijn romantische visie op
de Tachtigjarige Oorlog
ook in Nederland populair
was.
+
Gelyk ik het...
Alexander verwijst hier
naar een artikel Victor
Hugo en Gallait in de
Arnhemsche Courant van
8 oktober 1862 en naar
een ouder artikel over De
Schilder Wiertz
(Nederland, 1857, deel III,
p. 241-252).

Fragment van p. 112 waarin de melodie met de hand is ingetekend.

En O mijn lieve poeleke! En O mijn lieve poeleke! En O mijn lieve poeleke, gij krijgt
een Krinolin!
Wordt uitgesproken Kreeolien.
_____
Ik kom hoe meer hoe meer tot de overtuiging dat de ontwikkeling van den mensch
+
dan eerst met reuzenschreden vooruit zal gaan, wanneer één taal, één schrift - het
+
beginselen leeren noodeloos maakt en het moeyelyke van
113
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het idéën-communiceeren doet ophouden. - Ik leef echter in mijn eeuw en voor mijn
eeuw en blijf ijveren voor nationaliteit.
_____
Tante Buijs is weder met haar 3 meisjes in de stad, doch geen van allen heeft
weder een voet bij mij aan huis gezet.
_____
r

t

l

Van morgen bezocht mij den H. Pringle (adv. Gen. ). Eerst was hij nogal
ingenomen met de stichting eener Ambachtsschool, doch later werd hij het met mij
eens omtrent het noodelooze en onpratikable voor de meeste ambachten eener
dergelyke kunstmatige kwekerij tegenover particuliere nijverheid, door eigenbelang
gestimuleerd.

4 Sep.
Heden staat in de Courant van morgen mijn artiekel. - Ik heb den Courant aan den
Burgemeester van Amsterdam gezonden en eenige bedenkingen tegen de
Ambachtsschool, die ik geloof dat nimmer zal kunnen concurreeren tegen winstbejag
en eigenbelang en slechts zal opleveren een excedent van ambachtslui boven de
leerjongens der werkbazen. (Het hooge loon - niet de leerwijze produceert uitmuntend
werk.)
_____
Krijg van Binger een uitnoodiging om een proza of dichtstuk te leveren voor de
+

k

+

Volks-almanak . - Ik leverde geen dichtstukken dan in de Holland (Alm. ) en in
+

De [Nederlandsche]
Volksalmanak
In 1864 uitgegeven door
Hijman Binger en gedrukt
door de boekhandel firma
Gebrs. Binger. Zie
naamregister achterin.
+
De [Almanak] Holland
Hierin verschenen in 1855
en 1856,
achtereenvolgens twee
gedichten met de titel Aan
T ..., voorzien van een
tekening. Het ene is een
liefdesgedicht, het andere
een persiflage daarop,
houdende de bittere
overpeinzingen van de
pater familias over zijn
huwelijk.
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de Studenten-almanak , overgenomen in de ‘Voorjaarsrente’ van v.d. Hoop, bij
Engels te Leiden.

+

Studenten-almanak
In de Leidse
Studenten-Almanak voor
1846, p. 147, verscheen
r
in blanke verzen het
11 Sept.
gedicht Of ik haar bemin?,
mogelijk geïnspireerd door
(maandag in Amsterdam) Mijne Tante de Vaynes is met Willemine reeds een
Alexanders platonische
acht dagen terug. Heden meende ik althans van haar, met wie ik nimmer éénige liefde voor Johanna van
onaangenaamheid had een bezoek te krijgen. Maar neen! Mijn Moeder verloor
Dijk in 1845. Het werd
ik, ik ben geheel alleen - is het geen schande dat geheel mijn familie alhier mij
opgenomen in
verlaat? zoû het niet op hun geweten komen indien ik een dwaasheid beging? - Voorjaarsrente,
Bloemlezing, in poezy, uit
De nichtjes uit Doesborgh zullen - heel spoedig - in het vergrootte huis bij
de Leidsche
Willemine komen logeeren. - O egoïsme, o eigenbelang!
Studenten-almanakken
van 1825-1850, onder
redactie van A. van der
Hoop Jrszn. (Leiden, bij P.
+
r
12 S.
Engels, 1853)
+
114
+

De Hoofd-Commissie is met den Prins in discussie over het N.M. - Vele
subcommissien zijn voor een ambachts-school. - maar weinig gelden worden
m

+

Den Prins
Prins Frederik, voorzitter
van de commissie.

bijééngebragt. - De groote steden Amst. en Rott. schijnen tegen een
ambachtsschool. - Ik ben moreel overtuigd dat uit een oeconomisch oogpunt de
ambachtsschool noodeloos en nutteloos is. - Men zal er een oprigten en - gelyk het
met zooveel dergelijke inrigtingen gaat - naderhand geforceerde verslagen geven
l

m+

van een gewenschte uitslag etc. - Er is een ƒ60.000 voor een Nat. Mu. bijéén .. +
Zoo de subcommissie in den Haag, die tegen de A. en voor het M. is, den Prins +Nat.l Mus.m
eens kon overhalen om de gelden overschietende na oprigting van het Monument Nationaal Museum.
+
in den Haag en te Scheveningen hiertoe te besteden! Die tegen de A...
Die tegen de
Ambachtsschool en voor
het Museum is.
r

18 Sept.

Van het bestuur der Genootschap Kunstoefening kreeg ik tot nu toe geen antwoord
op mijn schrijven. Indien het mij niet om de Vooruitgang der Kunst te doen was liet
ik al die kleingeestige en zelfzuchtige menschjes in hun vet gaar koken. Nu wil ik
mij dit en nog veel meer getroosten. Ik
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r

schreef, heden, geädresseerd aan den H. André de la Porte, den volgenden brief.
Aan Heeren Bestuurderen van het
g

p

Teeken en Bouwk. Gen. Kunstoefening, alhier.
Wel Edele Heeren
s

Geen antwoord ontvangende op mijn schrijven van 27 A. l.l. meende ik dat mijn
r

brief niet ontvangen was. Van den H. Buitendyk Kuijk die mij mijn gevoelen kwam
vragen omtrent een nieuw plaatwerk door hem voor de Teekenscholen bestemd,
vernam ik echter het tegendeel. Indien het niet te veel gevorderd is van de
beleefdheid der Heeren Bestuurderen, zoudet UE. mij, al ware het slechts om het
belang der Kunst, bijzonder door eenig schriftelyk antwoord verpligten.
Met alle Hoogachting heb ik de Eer mij te noemen etc: _____
r

+

Dit nieuwe plaatwerk van den H. van Kuijk is N.B. bestemd om, onder een
+
glas gelegd, daarop door de leerlingen gecopieerd of liever nagetrokken te
worden.
_____
Kort na het verzenden van dezen brief kreeg ik het volgende antwoord.

+

115

Nagetrokken
Overgetrokken.

Wel Edel Geboren Heer
De Directie van Kunstoefening is zeer gevoelig voor uwe vriendelyke aanbieding
gedaan in het belang van de Kunst.
Ik heb op mij genomen UE. in persoon daar over de dank van de Directie te
brengen, en met UE. in overleg te treden, hoedanig werkplan het beste in toepassing
kan worden gebragt.
Veele bezigheden hebben mij belet reeds vroeger tot UE te komen, maar heden
wanneer het UE. convenieert wenschte ik het te doen en verneem gaarne of UE.
mij te twee ure kunt afwachten.
Hoogachtend etc.
André de la Porte
_____
r

De H. A. de la P. is bij mij geweest en zegt dat er [doorhaling] door de 400
leerlingen zoo weinig vorderingen gemaakt worden dat men niet eens naar het
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+

r

levend model heeft kunnen laten teekenen . - Hij beweert dat bij den H. Kuijk
onderwijzer van de teekenkunde alle énergie is uitgedoofd en dat hieraan de
weinige kunstontwikkeling in dit vak is toe te schrijven.
_____
+
Daar juist kom ik van de Lezing van van Beers . Hij reciteerde o.a. zijn
+
Volksbloem. Voor 't eerst hoorde ik het ‘zij naaide, zij naaide ...’ voorgedragen
dat het geheel muzijk en schildering was; zijn stem is zoo welluidend en het
eenigzins Vlaamsche van zijn dialect geeft iets bijzonder liefelyks aan zijn
voordragt. - Hij riep mij in de Commissaris-Kamer en beloofde mij eens om alleen
voor de environs van Arnhem over te zullen komen.
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Niet eens...
Dit komt overeen met
latere bevindingen van
Victor de Stuers, vanaf
1875 referendaris van
Kunsten en
Wetenschappen bij het
ministerie van
Binnenlandse Zaken, die
zich nauw betrokken bij
het tekenonderwijs voelde.
Eerst in i 1880 werd op
zijn instigatie een
onderwijsmethode
geïntroduceerd die ook in
het doceren van
ruimtelijke
perspectieftekeningen
voorzag.
+
Lezing van Van Beers
Op vrijdag 18 september
1863 werd door de
Maatschappij tot Nut van
het Algemeen een
voordrachtavond
georganiseerd, waarin Jan
van Beers optrad.
+
De Volksbloem
Opgenomen in de bundel
Jongelingsdroomen,
verschenen in 1854, bij
C.L. van Kesteren in
Amsterdam. Er volgden tal
van herdrukken.
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+

r

19 Sept.

+

116

r

Ik heb van nacht het gesprek met den H. André de la Porte eens goed overdacht
+
en daar zooveel malveillance en zoo weinig sympathie voor de schilderkunst (hij
+
is een zeer positief man staande aan het hoofd van een groot Assurantie-Kantoor
, en was veel meer geporteerd voor bouwkunde, ornament enz.) in gevonden
dat ik met verdriet inzie hierin van geen nut en invloed te kunnen zijn. Ik schrijf
derhalve den volgenden brief, geädresseerd aan den secretaris Weerts. Aan Heeren Bestuurderen van
p

het T. en B. Gen. Kunstoefening alhier
Wel Edele Heeren.

+

Malveillance
Kwaadwilligheid.
+
Assurantie-kantoor
André de la Porte was
directeur van de
Arnhemsche Verzekeringen
Brandweermaatschappij
‘Vesta’.

r

Een langdurig onderhoud met uwen geächten en kundigen H. President, heeft
s

mij, na rijpe overweging, tot de overtuiging gebragt, dat mijn voorstel van 27 Aug.
+
l.l. alhier geheel inpracticabel en intempestief is: te meer daar slechts één van de
+
3 à 400 leerlingen voor schilder wordt opgeleid.
Inpracticabel...
Onuitvoerbaar en te
Ik verzoek de Heeren Bestuurderen derhalven hetzelve als niet gedaan te
beschouwen, en zal later, op een ander terrein trachten den Kunst, in onze stad ongelegener tijd gekomen.
bevorderlyk te zijn
Met alle Hoogachting enz.
_____
- Kreeg brieven van J. van der Elst en H. Engelberts die een dag willen overkomen.
r

ie

+

+

- Een Circulaire van den H. de la P. dat het kapitaal van zijn Ass. M. van
ƒ500.000 op een millioen is gebragt. 20 Sep.
r

+

r

H. de la P.
André de la Porte.

n

ie
+
Krijg een brief van den H. J. de Vos Jacobz. uit Amsterdam waarin ZE mij
Ass. M.
meldt dat er bereids ƒ70.000 voor een Nationaal Museüm bijéén is doch dat een Assurantiemaatschappij.
grooter som verlangd wordt en voegt er (vertrouwelijk) bij dat in Februarij a. door
den Minister de zaak in de Kamers behartigd zal worden.

r

Arnhem 20 Sep. 63.
+

Heden zond ik ZE. het volgende antwoord
+
Wel Edele Heer
117
Het is gelukkig dat in een tijd waarin Industriëlen en anderen, die ik niet behoef
te noemen, met zelfzuchtige onverschilligheid de Nationaliteit zouden zien verstikken,
welke men als het te laat was, met goed en bloed zoû willen herwinnen - het is
gelukkig dat er thans mannen als U, de Bosch-Kemper, v. Vollenhoven, v. Styrum
enz: gevonden worden, die bezield met ouden Nederlandschen zin blijven waken
voor Volksontwikkeling en Volkszelfstandigheid. - Want juist nü moet er gewaakt
worden, nü moeten de banden die men met arglistige achteloosheid om den
Hollandschen leeuw tracht te slingeren worden weggeruimd - want meestal wordt
een Volk eerst wakker wanneer die kronkels reeds al zijn leden omknellen en schier
niet meer los te rukken zijn.
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Ik wist dat er 60.000 bijéén was - doch bleef zonder daarvan te spreken op
algemeene belangstelling en bijdragen aandringen omdat ik altijd nog wenschte dat
l

m

ons Nat. Mus. over de noodelooze Ambachtsschool zoû zegevieren. Waarächtig
Amsterdam behoeft niet te verlangen naar zulk

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

103
+

+

een pépinière van ontevredenen en excedent van ambachtslieden! - De beste
+
Ambachtsscholen zijn die van het winstbejag en eigenbelang.
Pépinière
Broedplaats.
_____
+
Excedent
In een zaak als onze Stichting, die met de eeuwen in belang groeyen zal en
Overschot,
teveel.
waaraan de namen der eerste Inteekenaren gehecht zijn, zal ik mij, indien slechts
de helft der Heeren Inteekenaren hun bijdrage willen verdubbelen, gelukkig achten
hun edel voorbeeld te mogen volgen.
Kan men zich een schooner Monument voor ons Volk denken dan zulk een
Nationaal Museüm, mits het zij grootsch, rijk, indrukwekkend. UE mijn dank
betuigende voor de goede mededeeling enz:
A. Ver Huell

+

r

20 Sept.

+

118

d

In de Vergadering der H. Commissie onder de Prins is besloten de aanneming der
t

3 voorstellen door geheel de Natie uit te lokken. Op deze a. Naald b. Monum. en
c. Ambachtsschool, blijft de keus bepaald. - 17 Nov. zal een dankdag door geheel
t

het land gehouden worden en de eerste steen van het Mo. c. worden gelegd.
sie

l

m

s

l

En de Sub-Com. in den Haag is voor een Nat. Mu. en tegen een Amb. S. ;
waar moet dit heen?
_____
Gisteren ben ik bij mijn boer Veltink, op ter Kuijs (Keppel) geweest, vond de plaats
uitmuntend onderhouden en weer een 100 populieren enz. die verkocht kunnen
worden. - Heerlyk weder; heden infaam.

21.
Krijg een brief van Tante Buijs. Ik was in Doesborgh, daar zij noch haar dochters
bij mij kwamen toen zij Arnhem driemalen bezochten, niet aan haar huis geweest.
- Nu geeft zij een menigte excuses op, verzoekt mij te logeeren enz: - ik heb haar
verzocht niet meer over die zaak te spreken en er nimmer meer op terug te komen
en als niet gebeurd te beschouwen.
_____
Schrijf aan den Burgemeester van Amsterdam dat ik met onbeschrijfelyk veel
r

l

genoegen van den H. de Vos vernam dat de vooruitzigten voor een Nat. Museüm
gunstig zijn.
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Fragment van p. 118, waarop een tekening van het door Alexander gedachte Museum
Willem I.
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Eenvoudig: Eene grootsche zuilenrij, daarachter een gaanderij leidende links en
rechts naar de zalen der liefhebbers, Dou, Ostade, in het midden de Volkszaal; van
een breede trap met kolossale staande en rustende leeuwen met de wapens der
provincien en Amsterdam.
+
Boven de Torens houdende twee kransen als boven de hoofden van Willem I en
+
Willem I (Koning). Op de hoeken en in de nissen beelden van beroemde
119
Nederlanders. Ik eindigde den brief
‘Ik zie reeds in mijn verbeelding het indrukwekkend Volksgebouw door de zon
beschenen - eeuwen rollen daarheen, geslachten verdwijnen - maar statig en trotsch
staat het daar, steeds rijker, steeds belangwekkender, door zijn veredelende invloed
de moraliteit versterkende, de zelfstandigheid onzer Natie steunende.’

22 S.
Ik sta thans geheel alleen: geen betrekking die mij eenigen invloed geeft, geen
familie die mij nä is, veel vijanden - hoe loeren zij in de hoop dat ik alleen met twee
meiden wonende eenigen misstap zal begaan; hoe zouden zij juichen indien ik aan
den drank kwam of rampzalig werd! Doch onder het oog van God en mijn Vader zal
ik trachten edel te blijven en goed.

Vrijdag 25 Sep.
Henri van Lelyveld komt bij mij logeeren. Dezelfde loyale, courageuse, geestige
+
kerel van vroeger, (maar zwak karakter) Wat hebben wij met een genot onze oude
+
+
(Maar zwak karakter)
herinneringen onzer Normandische reizen enz. eens opgewarmd. - Voor den
Deze woorden zijn later
met potlood toegevoegd,
wellicht nadat Alexander
Ver Huell in 1878 met
Henri van Lelyveld
gebrouilleerd raakte.
+
Onzer Normandische
reizen
Van 9 juni tot 25 juli 1855
maakte Alexander Ver
Huell met zijn
studiegenoot Henri van
Lelyveld een reis naar
Parijs, Le Havre en
Normandië. Een album
met tekeningen van deze
reis bevindt zich in het
archief van het Leids
Studentencorps.
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eten zijn wij de stad en nieuwen aanbouw gaan bezien, na den eten op de
buitensocieteit een partij biljart gespeeld hebbende bleven wij pratende, platen

+

Nieuwen aanbouw
Bedoeld
zijn de vanaf
ziende tot laat in den nacht zitten. D. Stemberg kwam oesters eten.
1845 aangevangen
+
Zaturdag. 26 Vroeg met heerlyk weder reden wij naar Beek . - ik schrikkelyk
uitbreidingsplannen onder
verkouden, moest een kwartier op een kanapé gaan liggen, gevoelde mij daarop leiding van de architect
beter, en maakte met mijn vriend een tweede groote wandeling. 'S morgens
H-J. Heuvelink. In 1859
+
+
leidde dit tot de aanleg
waren wij van Berg en Daal het philosophen-pad door naar den Duivelsberg
gewandeld - 's avonds vonden wij een paar Romeinsche tegels met inscriptie's. van het Velperplein. De
plannen werden eerst ca.
(merken)
1870 voltooid.
+
Beek
Dorp bij Nijmegen.
+
+
Berg en Dal
27 Zondag.
Dorp
tussen Nijmegen en
+
120
de Duitse Grens.
+
Duivelsberg
Magnifiek weder. - Rijden naar Rozendaal, dat v. Lelyveld niet kent (langs den
Heuvel ten oosten van
achterweg) Drinken koffij op het chalet. - champagnedruiven ons door den
Berg en Dal in het
+
Nederlands-Duitse
kastelein geoffreerd. - Wandelen langs het graf van de Genestet naar de Plakdel
. - en over Velp langs de chaussée terug naar Arnhem. - Ontmoeten onderweg grensgebied.
+
r
+
De Plakdel
den H. Havelaar en bezien het Invaliden-huis . - Onze niet gunstige impressie.
Plagdel of Plakdel is een
- Na den eten wandelen we naar de buitensocieteit, spelen een partij en maken
buurtschap benoorden
+
's avonds muzyk - zingen de duo van de Reine de Chypre en loopen de Partituren Arnhem en Rozendaal.
+
+
van de Robert en Huguenots door. Invaliden-huis
In 1859 werd het landgoed
Bronbeek door koning
Willem III aan de staat
geschonken op
28 Maandag.
voorwaarde dat er een
Heden morgen is mijn goede Lelyveld vertrokken. - Hij kon door zijn betrekking koloniaal militair
invalidenhuis in gevestigd
van regter te Hoorn onmogelyk langer blijven. Hij nam voor zijn vrouw en
zou worden. Aldus
dochtertje een mandje met superbe perziken uit mijn tuin mede. ontstond het Koninklijk
Militair Invalidenhuis
Bronbeek.
+
La Reine de Cypre
Opera van J.Fr. Halévy.
+
Robert en Huguenots
Zie de annotatie op p. 89
s
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- 1 Oct.

Ik krijg niettegenstaande mijn laatste schrijven aan de Directie en het niet
aanmoedigend discours met den President en schilder Kuyk eene invitatie om de
vergadering der beoordeeling der teekeningen bij te wonen. - Ik schreef hun den
volgenden brief.
Aan Heeren Bestuurderen van het Teeken en
g

p

Bouwk. Gen. Kunstoefening, alhier. Wel Edele Heeren
r

Uw geachte president de H. André de la Porte verzekerde mij dat slechts één
van uwe 3 a 400 leerlingen voor schilder wordt opgeleid - verzekerde mij dat wilde
ik zelfs ƒ200 uitloven, niet eenen' leerling bij het verlaten der Kursus daarom voor
de prijs zou verkiezen mede te dingen - dat de vorderingen zoodanig zijn dat er niet
eens naar het levend model kan geteekend worden - dat de zin alhier te practisch,
materieel, industrieel is - dat ZE. zelf geenen leerling zoû kunnen aanraden schilder
te worden enz. enz. - Nagenoeg hetzelfde werd mij door uwen kundigen
r

medebestuurder den H. Buitendyk Kuijk toegevoegd.
s

+

Hoe moet ik nu UE. brief opnemen?
Met het oog op de belangen der schilderkunst kon ik van geen nut hoegenaamd +121
ook zijn, en moet dus bedanken voor de Eer van de vergadering bij te wonen op 5
Oct. a.
Met de meeste Hoogachting heb ik de Eer mij te noemen etc:
s

r

(Geädresseerd aan den Scrt. den H. G. Mos Az:)
_____
Morgen zoude J. van Outeren met zijne Echtgenoot bij mij komen logeeren: doch
het weêr is zeer slecht en de barometerstand ongunstig.

Zondag 4 Oct.
Eergisteren Vrijdag is van Outeren met zijne echtgenoote 's morgens per eerste
trein van Amsterdam gekomen. - Ik ontving hem aan het Station; na eenige rust
gingen wij de stad eens door en passeerden den avond allergenoegelykst platen
ziende enz: Even onverschillig als mij nieuwe kennissen zijn, evenzeer ben ik gehecht
aan mijn oude vrienden en voel ik mij hoogst gelukkig in hun geheel vertrouwelyken
omgang. - Zaturdag 's morgens bij het Déjeuner kwam J. van der Elst uit Zutphen
mij bezoeken: het rijtuig stond gereed om naar Rozendaal te gaan en hij deed mij
het genoegen van ons te accompagneeren. Wij hadden heerlijk weder en kwamen
eerst tegen den eten weder te huis. Om 6 ure vertrokken de v. Outerens; om 10
v.d. Elst.

r

13 Oct.
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+

Het werk van Renan Leven van Jezus, waarin de pédant zich stelt boven Jezus,
zal juist door zijn populairen vorm een nieuw tijdperk openen in de Geschiedenis
der Wereld-moraliteit. _____
Van Weymar ten Cate zal denkelyk de voet afgezet moeten worden waarop
+
een ziektestof is gevallen.
_____
+
Eertdaags hoop ik een nieuwe Brochure over Kunst te beginnen.
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+

Leven van Jezus
Ernest Renans Vie de
Jésus dat verscheen in
1862 is het eerste deel
van een serie Histoire des
origines du christianisme.
Het is een poging om een
historische biografie van
de persoon van Jezus te
maken met een menselijk
karakter, los van de
traditionele theologische
context.
+
Een ziektestof
De theorie dat ziekte het
gevolg is van
infectiestoffen op de huid,
ontleende Alexander aan
Carl Baunscheidt.
+
Brochure over Kunst
Deze brochure is nimmer
verschenen.
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_____
God geef mij kracht en wees met mij.

+

Vrijdag 16 Oct.
+

122

e

Krijg van mijn vriend J.v.d. Elst uit Zutphen een helm (17. eeuw) ten geschenke
+
afkomstig van een verkooping op het Joppe bij Gorsel .
+
_____
Een verkooping...
Op 7 oktober 1863 vond
Geef aan Veltink last tot verkoop van een 120 stuks bomen.
in het kasteel Joppe te
Gorssel een openbare
verkoping plaats van de
inboedel uit de
nalatenschap van Dr. A.
Brants, die op 27
november 1862 overleed.
Brants was gehuwd met
Caroline Sophie Staring
(1801-1829), dochter van
de dichter Anthonie
Christiaan Wynand Staring
en een achternicht van
Alexander Ver Huell.

19 Oct.
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e

In de zitting der 2. Kamer van 17 Oct. l.l. is een Koninklyke Boodschap ingekomen
+
waarbij Z.M. voorsteld een Paleis voor de Volksvertegenwoordiging opterigten tot
+
versterking van den band tusschen Koning, Grondwet en Volk. - Vele leden
Paleis voor de
Volksvertegenwoordiging
zouden de voorkeur geven aan een Nationaal Museüm of Invaliden-huis. Het voorstel tot een paleis
_____
De Ambachtsschool schijnt geheel op de achtergrond te komen, maar ziehier voor de
een nieuwen concurrent met mijn Volkszaal. - Deze zal het vrees ik winnen. En volksvertegenwoordiging
werd op 1 november 1863
dan is het Amsterdam alleen dat het Museüm stichten moet. - Het is jammer. door de Tweede Kamer
+
Duitschland heeft zijn Walhalla , Frankrijk zijn Versailles, Engeland zijn
aangenomen. Op 27
Westminster-Abeij - En wij met onze éénige historie - geen plaats waar
december 1864 diende de
verdienstelijke namen en daden bewaard blijven. minister van Binnenlandse
Zaken Thorbecke een
_____
De Belgische minister in den Haag vertoevende heeft aan den Koning gevraagd program van eisen in. In
1866 werden de
‘et où est le Palais de la Nation?’ ziedaar de aanleiding. -

ontwerpen tentoongesteld,
die geen van alle werden
uitgevoerd. Als protest
tegen het eisenpakket en
21.
ter aanbeveling van hun
eigen ontwerp schreven
o
In den 2. Kamer, zitting 19 Oct. is met 21 tegen 14 stemmen (24 afwezig) het
twee ontwerpers, A. Hüet
wetsontwerp tot stichting van een Paleis voor de Volksvertegenwoordiging
en G.J. Morre, een tweetal
aangenomen. Ik wilde wel weten wat voor goede vriend onzen Koning die schoone artikelen in De Ingenieur
die ze in 1871 in
raad heeft ingeblazen. brochurevorm uitgaven. In
_____
1876 werd de zaak
Ook Judith van Sandyk, een oude kennis, logeerende bij mijn oom, mag mij
afgedaan door. Victor de
niet komen bezoeken: welk een nijd!
Stuers, die beide
ingenieurs een honorarium
toekende voor het ontwerp
en de restauratie van het
+
27 Oct.
Binnenhof ter hand nam.
+
+
123Walhalla
Een tussen 1830 en 1842
bij Donaustauf (een
plaatsje ten Oosten van
Regensburg) gebouwd
museum in klassiek
Griekse stijl. Koning
Lodewijk I van Beieren
wilde daar een ‘Tempel
deutschen Ehre’. In dit
door Leo von Klenze
ontworpen gebouw
bevindt zich een
uitgebreide verzameling
borstbeelden van
beroemde Duitsers.
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+

Zond gisteren aan J. van der Elst in Zutphen een groote teekening met pen en inkt,
+
waarop in het midden de helm naar de natuur is voorgesteld, terwijl men
Een groote teekening
daaromheen zijn geheele geschiedenis ziet afgebeeld die door de tooverstaf der De tekening werd door
Phantazie in 't leven wordt geroepen. - Eerst wordt hij verkocht aan een Spaansch nabestaanden van Van
der Elst in 1905 ter
Hoofdman, komt op de parade, in den oorlog, de hoofdman wordt vermoord in
een hinderlaag, het lyk uitgeschud ligt in een kreupelbosch, de Doodskop in den beschikking gesteld van
de redactie van het
helm wordt lang daarna door kinderen gevonden, aan een Dorpsschout
studentenweekblad
geschonken, in een oproer trekt deze uit aan het Hoofd van een troep even
Minerva, die er een
moedige als welgewapende boeren; achter een heg slaat hij er met een steen
fotoreproduktie van opnam
deuken in, laat hem zien aan zijn vrouw en kinderen om te bewijzen hoe fel hij
in een lustrumnummer.
gestreden heeft; later wordt de helm door een Décoratieschilder geverwd; (ik
kreeg hem met nog teekenen van verw) komt op het tooneel (pruikentijd) later in
een kleerkast; een rat is er in gekropen en een spin heeft haar net bevestigd aan
+
den helm en aan een sjhako van het begin dezer eeuw [?] daarna komt
+

[?]
Onleesbaar.
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de helm op de verkooping van het Joppe, wordt gemijnd door v.d. Elst, komt bij hem
aan huis (en hier betuigt hij heden in een brief het meest zich over te hebben
verwonderd daar het juist zóó gebeurd is) en zijn zoontje André zet hem op om er
de andere kindeen meê te verschrikken; dan ziet men de helm op de diligence - en
eindelijk komt hij in een mand bij mij aan en neem ik hem er uit met een kreet van
opgetogenheid.
_____
De voet van Ten Cate begint te etteren: maar elken nacht heeft hij koorts.

r

2 Nov.

In de eerste Kamer is het wetsontwerp tot oprigting van een Paleis voor de
Volksvertegenwoordiging aangenomen met 21 tegen 14 stemmen.

4+

Heden las ik in het Handelsblad dat een genootschap bij de Novemberfeesten ⅔
+
van de winsten harer voorstelling voor het Museüm Willem I bestemt.
Handelsblad
Volgens het Algemeen
Handelsblad van 4
november 1863 stelde de
+
Vereeniging ‘Hooger zij
+ 17 Nov:
+ ons doel’ tweederde van
124
de opbrengst van een op
24 november in het Grand
Toen ik (gerust kan ik het zeggen) voor het eerst ijverde om de slapende
Theater ter herdenking
Nationaliteit wakker te schudden, had ik niet gedacht dat er zulk een explosie op van de gebeurtenissen
volgen zoude. - Gisteren had de optogt in Amsterdam, heden de steenlegging
van 1813 te houden
manifestatie ter
van het Monument in den Haag plaats. - Hoewel het eigenlyke feest hier in
beschikking aan het
Arnhem eerst den 30 wordt gevierd; en nu is elk huis evenwel met driekleurige
Museum Willem I. De
vlaggen en oranje wimpels of kwasten vercierd, dragen mannen, vrouwen en
kinderen van alle standen oranje strikken of dasjes of rosetten, zijn de hoofdstellen manifestatie bestond uit
der paarden zoowel van koetsen als van karren met oranje linten bestrikt, dragen toneelvoorstellingen uit
werk van o.a. H.J.
de militairen groot tenue en zag ik zelfs daareven een karreman die niet alleen
Schimmel.

zichzelven maar ook zijn paard en hond met oranje bandjes had behangen: de
hond droeg een oranje ceintuur. - Hoe jammer dat de 17 niet de feestdag is van
geheel het land. - Want hoogst inconsequent erkent men door algemeen te vlaggen
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dat heden inderdaad het nationale feest gevierd wordt. - Ik heb aan mijn hoed
+
hetzelfde kokardetje dat mijn grootvader in 13 droeg.
- Dezer dagen werd ik lid van het Natuurkundig Genootschap Nut en
+
Vergenoegen en schonk aan de boekerij het ‘Bulletin pratique d'Horticulture’
een werk dat eene waarde heeft van tachtig francs. - In de Catalogus zag ik dat
p

het Gen. maar een paar brochures onder de rubriek Botanie bezit. - De Apothekar
Knoops, Lid van de Raad der Stad en ridder van den Eikenkroon, is daar de
groote man, en vereenigt in zijn persoon de digniteiten van Penningmeester,
bibliothecaris en Instrumentaris. - Hij is een zeer lang man, met kromme neus,
+
diep liggende groote bruine oogen, een zware, ruwe, grijze collier barbe en is
+
+
begaafd met een groote volubili- teit . - Met vuur behartigt hij de belangen van
het genootschap waarvan hij een der stichters is. - Veel instrumenten en
verklarende platen zijn door hem eigenhandig vervaardigd en zijn kabinet van
stalen van metalen, (ruw en bewerkt) enz; is zeer belangrijk. - Hij had de
vriendelykheid van mij als lid voor te stellen.
_____
r

Den H. C. Kramm in Utrecht zond ik met een lijst van mijn portretten van
+
Houbraken eenige zeer schoone drukjes voor de letter op groot papier en kreeg
+
er voor 9 stuks met de letter die mij nog ontbraken . - Ik heb er heden ook
gezonden aan C. Kneppelhout en Cornet te Leiden. De 165
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Mijn grootvader
Alexanders grootvader
van vaderszijde Everhard
Alexander was in 1813
Maire van Doesburg. Zijn
grootvader van
moederszijde Willem de
Vaynes van Brakell
speelde er een heldenrol.
Als afgedankt Frans
officier - hij had na de
inlijving van 1810 ontslag
genomen - trad hij
eigenmachtig in militair
uniform op, toen de
Franse troepen in 1813
aan het muiten sloegen.
Hij wist de orde te
herstellen. Na de intocht
van Pruisen stelde hij zich
als informant ter
beschikking aan de
aanvoerder Von Bülow.
+
Nut en vergenoegen
Het Natuurkundig
Genootschap Nut en
Vergenoegen werd op 16
maart 1824 opgericht. Het
is blijven voortbestaan als
het Natuurkundig
Genootschap Wessel
Knoops.
+
Collier barbe
Ringbaard.
+
125
+
Volubiliteit
Radheid van tong.
+
Voor de letter
Bedoeld is een druk
zonder onderschrift of
inscriptie.
+
Die mij nog ontbraken
De verzameling vormde
het uitgangspunt van een
catalogus van Alexander
Ver Huell, getiteld Jacobus
Houbraken et son oeuvre,
uitgegeven bij P. Gouda
Quint, Arnhem, 1875.
Twee jaar later volgde een
Supplément. De
verzameling werd in 1881
aan de gemeente Brielle
geschonken.
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exemplaren (behalven die in boeken) die ik reeds bezit waaronder een 70 voor en
na de letter zal ik trachten te completeeren.
Heden en gisteren gunstig weder voor de illuminatie's. Betrokken lucht en slechts
een kort motregentje gisteren avond.

Zondag 22.
n

In de meeste plaatsen zijn de feesten in goede orde afgeloopen - den 30. komen
wij achteraan. - In den Haag zong het volk
‘Oranje boven, Thorbecque onder!
Die 't anders zeit, krijgt op zijn donder!’
In Rotterdam
‘'t Is Oranje, 't is Oranje, 't is Oranje boven!
Als je geen Oranje draagt, douw ik je in den oven!’
In Amsterdam liepen kerels rond met een pot met verf en een verwkast en alwie
de nationale kleur niet droeg kreeg een veeg over zijn kleeren. - Zelfs eenige dames
werden zoo geteekend.
Een vriend uit Rotterdam die de optogt in Schiedam zag schrijft mij ‘J'ai cru crèver
+
de rire’ de gemeenste kerels als edelen van alle eeuwen in volmaakte anti-historiële
+
kostumes uitgedoscht - Willem-één in een open rijtuig met het vermaarde
J'ai cru...
+
Ik
dacht dat ik zou stikken
driemanschap, gekleed in schutters-uniform met genéraals-épauletten , omringd
van
het lachen.
van pages in théatre-costuum enz: +
+
Schutters-uniform...
Ik amuzeer mij hier in het ultra-libérale Arnhem met de lange gezichten dier
De schutterij is een
+
patriotten; allen moeten meêdoen, zelfs J.G. Thieme heeft fourragewagens der plaatselijke
Artillerie aangevraagd voor een optogt. - Zoo vernam ik dezer dagen met
verdedigingsorganisatie,
ingesteld door koning
Willem I.
Generaals-epauletten
komen echter slechts voor
bij de Nationale Militie die
daar volkomen los van
staat en die eveneens pas
door koning Willem I is
ingesteld. De kostumering
was in 1813 een
anachronisme.
+
126
+
Thieme
Tweede secretaris van de
feestcommissie.
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+

verontwaardiging dat de Architect Eberson , die zoveel mogelijk, en op verraderlyke
ae

wijs tegenover het mij vijandige Arti en Am. mij had tegengewerkt, nù - nu hij
ziet dat het Nationaal Museüm toch tot stand zal komen - bezig is met een plan
voor zulk een Museüm te vervaardigen!
_____
Aan Keetje van Arnhem, die 13 jaren bij ons aan huis dient, en die met
voorbeeldige zorg mijn vader in zijn zoo lastige ziekte (drukking op de blaas) en
later mijne moeder tot haar dood toe oppaste, heb ik op haar verjaardag (18
Nov.) een zilveren lepel en vork geschonken waarop staat K.v.A. 1850-1862. _____
Ik leef heel stil, wandel veel, werk veel, schilder, muziceer, schrijf, poëtizeer vooral op de dichtkunst leg ik mij meer toe, daar deze mede zoo ik mijn gezicht
mogt verliezen (het gebrek op mijn regter oog is niet geweken) mij veel tot troost
o

+

Eberson
In dit stadium werd het
plan van Eberson niet
aanvaard. De
beoordelingscommissie
gaf in 1864 aan een plan
van Pierre Cuypers de
voorkeur. De conflicten
over diens neogotisch
ontwerp leidden
uiteindelijk tot het aftreden
van Thijm als secretaris,
waardoor Eberson
opnieuw een kans kreeg.

kan verstrekken. - Ik heb een gedicht van een 60 regels voor het 1.
+
Januarij-Nummer van het Maandschrift Nederland bestemd, getiteld De dolksteek.
's Avonds rangschik en catalogizeer ik mijn platen en teekeningen en plak ik ze +De Dolksteek
+
Verscheen in het tijdschrift
om, om mijn gezigt te ménageeren .
Nederland van 1864, deel
I, p. 84.
+
Ménageren
Sparen, ontzien.

r

+ 27 Nov.

Het programma van den Optogt, van de volksvermakelykheden, vuurwerken etc: is
+
vastgesteld . - Wat amuzeer ik me met het zien der half vrolyke gezigten van al die
+
ultra-libéralen hier, van de mannen van de Arnhemmer-Courant etc: die nu nog
Is vastgesteld
Alexander heeft het
grooter Oranje-strikken en meer bombarie maken als de anderen. - De toppen
+
Programma der
der dennen die voor de nieuwe spoorwegen gehakt zijn komen goed te pas feestelijkheden te Arnhem
geheele straten zijn

op 30 november 1863.
Vastgesteld in overleg met
het bestuur der gemeente
in handen gekregen.
+
De nieuwe spoorwegen
In 1863 vonden
werkzaamheden plaats
voor de aanleg van de
spoorlijn Arnhem-Zutphen
door de
Rhijnspoorwegmaatschappij.
Zij werd in 1865 geopend.
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+

er meê beplant en door rood-wit-en blaauw geschilderde dubbele latten met
lampions zijn zij verbonden. - De hemel geve dat er geen Novemberstorm met
dat bosch zonder wortels, kome spelen! - Op de Velper-weg en op een paar
andere plaatsen staan eerebogen. - Voor wien? - De bergstraat, waar ik woon,
illumineert met guirlandes langs de boomen en twee gaz-piramides met zonnen
boven en onder aan de straat. -

+

127

m

- In Amsterdam begint men voor het Nationaal Mu. te ijveren. - Van avond las ik in een allerliefst werkje dat ik kocht: ‘chez Victor Hugo. - par
+
un passant’ - met ëtsjes van Lalanne. - Ik vond er een beschrijving in van de wijze
+
+
Chez Victor Hugo par un
waarop V.H. teekent . - En plotseling - zoo als trouwens mij altyd geschiedt - viel
mij een idée om te schetsen in - ik zag het geheel met zijn donkeren voorgrond passant. Avec 12
en helderen achtergrond, voor mijn geest staan. - Het was een profane compositie. eaux-fortes par M.
- en toch geloof ik dat ik er een schoone plaat van zoude gemaakt hebben. - Zoo Lalanne (bij A. Lecana,
Parijs, 1863).
er iets is wat mij aan onmiddelyke tusschenkomst van een Geest van het Kwaad, +
De wijze waarop V.H.
konde doen gelooven, het zijn deze (zooals men zegt) ingevingen. - Geheel
teekent
buiten mijn wil komen sacrilège, menschenhatende, godslasterlijke concepten
Victor Hugo is bekender
mij plotseling en zonder eenige aanleiding, juist soms als ik vervuld ben van edele als dichter dan als
impressie's uit schoone en goede lectuur geput; mij voor de verbeelding dringen, tekenaar. Niettemin
en zóó duidelyk en teekenachtig, zóo geestig, en origineel dat ik alle moeite heb maakte hij hoogst originele
om de verleiding te weerstaan om ze op het papieren over te brengen. - Maar
aquarellen. De resultaten
juist sedert mij dit, door lange ondervinding, helder is geworden, strijd ik er tegen zijn onder meer te zien in
het Musée Victor Hugo,
en dwing ik mijn geest tot aesthetische en goede scheppingen. - Maar het kost
mij moeite - want ik zoû veel beter réusseeren en stellig naam maken door wilde, Place de Vosges, Parijs.
hartstochtelyke, vreesselyke tooneelen. - Zoo viel mij eens in, zag ik in eens duidelyk
voor mij staan, bij het lezen van dezen regel ‘Le résultat est un dessin inattendu,
+
puissant, souvent etrange’ de volgende scène, zonder dat ik er over gedacht had,
+
+
Le résultat...
of gelezen had zonder de minste aanleiding. - Ik zag op een donker-zwarten
Het resultaat is een
sépia voorgrond, twee Romeinsche soldaten, op een platteform over een lage
onverwachte, machtige,
vestingmuur leunen. De een ziet men op den rug, de ander keert zich met een
vreemde tekening.
groven lach om en wijst naar drie gekruisten op een heuvel in het verschiet, voor vaak
+
128
den hel verlichten horizont. -

28.
s+

Geen huis dat niet met 1813-1863 of W. of piramyden en zonnen is bespijkerd. +
Alle dames dragen oranje strikjes op de borst. Van morgen heb ik betaald ƒ15
W's
Monogrammen van koning
voor de illuminatie der straat - de gaz-piramide nog later te verrekenen. - Voor
Willem I.
het mastklimmen zond ik een tabaksdoos met ƒ10 er in. - Als jongen was ik er
zelf een baas in, en mag gaarne de spierkracht-ontwikkeling zien bij dit oude
volksspel. - De barometerstand is gunstig - in het westen zie ik op het oogenblik de
lucht purper, saffraan-geel en oranje - dat alles voorspeld een goeden dag voor het
volk. -

r

1 Dec.

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

Gisteren om 8 uren is de groote Feestdag begonnen. - Mijn Tante Buijs logeerde
bij mij met haar oudste dochter. - Den vorigen avond (29) was zij 's avonds met de
boot om 7½ uit Doesborgh gekomen. - Ik had haar op de kade afgewacht en geleidde
haar en Sophie en Klara naar de markt waar artillerie en schutterij-muzijk was. - 's
morgens vroeg bragt ik haar
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naar het Willemsplein waar zij met mijn Oom de Vaijnes de parade bij den H. Schövel
zouden zien. - Ik ging naar het Koningsplein de Volksvermakelykheden eens
opnemen. - Mijn tabaksdoos had opgang gemaakt en in alle groepjes hoorde ik er
van spreken. +
Een arme werkman had hem gekregen. - De apotheker Knoops had het daar
+
+
Knoops
druk met jongens die broodjes hapten - verder waren stroopbakken , er werd
+
Voorzitter
van de
spriet geloopen en met ezels en in zakken om 't hardst gedraafd. - Joden met
subcommissie voor
+
Oranje hoeden liepen met oranje sigaren daar tusschen door; ook kerels met
volksvermakelijkheden
+
Oranje bordjes op borst en rug met annonces . - Op de parade zat een
van de feestcommissie.
Marketentster van 1813 in een stoel in kostuum met een stoof midden onder de +Stroopbakken
krijgers van dien tyd. - De generaal hield voor de laatsten een speech - waarvan Bakken met stroop, waarin
ie+

ik niet hoorde dan telkens wanneer Z.Ex. een zijner armen opstak het woord
‘Vijftig-jaar’. Onbeschrijfelyk aardig vond ik het Thieme van de
Arnhemmer-Courant, behangen met oranje linten met de oude Marketentster
aan den arm over het paradeplein te zien stappen. - Er werd een beetje ‘Leve
+
de Koning’ geroepen, gedéfileerd, de vétéranen voorop (disparate ingrédienten),
daarna de invaliden van Bronbeek met hun eigen eenigzins invalide muzyk, de
r

oude marketenster in een open rijtuig van de H. Slicher door hemzelven gereden
enz: w

Na de parade kwam Tante met Sophie en Jufv. Judith van Sandyk, (logée
van mijn oom de Vaynes) bij mij. - Zij zeide mij dat zij reeds herhaalde malen bij
mij had willen komen doch dat Tante telkens had gezegd dat zij het niet goed
vond. - Ik ben blijde haar weer gesproken te hebben, want zij is een lief, goedhartig
+
meisje. - maar ik begrijp zeer goed waarom W. de V. liever niet wilde dat zij me
sprak. - Van twaalven tot tweeën liet ik de meiden naar de optogt gaan zien. Toen ging ik met Tante, Sophie en Judith uit en op drie punten zagen wij
uitmuntend de wezenlyk allerliefst geärrangeerde optogt. - De goede oude
+
Marketentster zat te knikke-bollen in eenen open char-à-bancs gevuld met van
de koû geele en bibberende vétéranen. - In een open calèche zat de vader van
den poelier Rozenberg en verbeelde te zijn de Prins van Oranje met v. Limburg
+
Stirum en v.d. Duijn - de andere groote mannen van dien tijd volgden in open
rijtuigen. - De prins verbeelde zich geloof ik waarachtig een weinigje prins te zijn
+
en groette met achtbaarheid links en regts zonder dat een zweem van een glimlach op zijn lippen kwam. - ‘De man zal er nog gek van worden’ zei het volk. - en
ik hoorde dat hij reeds vroeger een weinig aan 't malen was geraakt toen hij
leverancier van Z.M. werd en dat bij die gelegenheid al liedjes op hem gemaakt
waren. - Alles liep in volmaakte orde af. - 's avonds ging ik Tante, Sophie en
Judith afhalen en wij wandelden alle straten door waar verwonderlyke allégorien
en rijmelarijen onder dennenboomen, guirlandes en lampions doorschitterden.
- Boven een armoedige steeg stond
Al wonen wij maar in een gang
Toch zijn wij voor de Vransen niet bang.

een prijs was gelegd. De
jeugd werd uitgenodigd tot
stroophappen.
+
Joden
Namelijk als straatventer.
+
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+
Annonces
Reclame.
ie

Z. Ex.
Zijne Excellentie.
+
Disparaat
Met elkaar vloekend, niet
met elkaar harmoniërend.
Twee wagens
oud-strijders uit 1813 of
1815 werden afgewisseld
met deputaties van
leerlingen van het
Stedelijk Instituut.
+
W. de V.
Wilhelmina de Vaynes van
Brakell.
+
Char à bancs
Janplezier, open wagen
met zitbanken.
+
V. Limburg Stirum en v.d.
Duijn
Leden van het
driemanschap dat op 20
november 1813 de macht
in Nederland overnam en
de onafhankelijkheid
proclameerde.
+
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Op anderen las men dat de ‘afgeleefde vest herleefde als het cieraad van 't gewest’
verders een menigte van leeuwen en min of meer afschuwlyke afbeeldsels van Z.M.
- Aan weerszijde van een groote Eerehaag door de gezamenlyke bewoners van de
Velperweg opgerigt werd onophoudelyk Bengaalsch vuur ontstoken. - In Musis
Sacrum dansten en schreeuwden alle
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standen dooreen. - Doch op de straat heerschte een goede geest en overal, in het
digst gedrang werd voor mijne drie dames beleefdelyk plaats gemaakt. Op de
r

Rijn-kade gingen wij op het balkon van den H. Ketjen het vuurwerk in de stoomboot,
op de weiden, scheepstimmerwerf, brug etc: zien. - Dien nacht logeerden Tante
Buijs en Sophie weder bij mij. - Beide dagen was het helder weder met eenige
r

graden vorst. - Ik vergat op te teekenen dat de H. Engelberts in de Bakkerstraat
zijn voorkamer geheel verlicht (open raam) had en vercierd met afbeeldsels der
Koninklyke famille, van een generaal die in 13 pruisisch kolonel was en nu zijn
portret had gezonden enz: - Het geen ik er met het meeste genoegen zag was een
schilderij de markt voorstellende in den jare 1580. - Terwijl ik er was (hij riep mij met
mijn Dames in) kwam juist de Burgemeester v. Pallandt met eenige leden van den
Raad (ook Thieme zag ik in den gang staan) hem complimenteeren. Ik hoorde den
Burgemeester onder anderen tot Engelberts zeggen ‘dat deze zich hierdoor
verdienstelyk had gemaakt jegens de gemeente.’

+

4 Dec.
+
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Gisteren dineerde ik bij de Familie Van Kattendijcke, en hield daar tegen de Dames
mijne overtuiging staande dat ik eerst voor mijn Godsdienstig gevoel rust en geluk
had gevonden, van den tyd af dat ik de Christelijke leer (het essentiële) en historie
streng had leeren af te scheiden. - De leer, even vertroostend voor den
eenvoudigsten mensch als voor den grootsten geleerde, is mij voldoende. - In zaken
van godsdienst vooral moet men geheel opregt zijn. - en hierom verwondert het mij
s+

dat men Rénan in zijn Leven van Cr. niet krachtiger bestrijdt wegens de onopregte,
immoreele tendenz van zijn boek, waarin passages voorkomen die doen denken +Leven van Cr.s
aan het Jesuïtisch ‘het doel wettigt de middelen’, aan het bekende ‘Mundus vult Bedoeld wordt Vie de
+
+
Jésus.
decipi decipiatur ergo’ en aan de ‘petits accomodements’ van Tartuffe. - Zend een surprise aan het kindje van van Lelyveld te Hoorn. - en een tientje +Mundus vult...
De wereld wil bedrogen
aan Louisetje van Aberson.
w

- Daareven verhaalt M. van Outeren mij iets wat haar zoon van een hond
overkwam, dat mij frappeert. Die hond was met de Kermis te Leiden denkelyk
gestolen, want alle zoeken en informeren en omroepen was vruchteloos gebleven.
r

- Bij de drie jaren daarna, hoort een nieuwe meid die de H. van Outeren in dien
tyd in dienst had genomen, een hevig hondengehuil aan de deur, jaagt den
lastigen schreeuwer weg, slaat zelfs naar hem zoodat hij dien nacht niet terug
kwam. - Maar den volgenden morgen, vroeg bij het openen van de voordeur, zat
dezelfde hond daar weder, nat van den regen en bewees haar zooveel
r

vriendelykheid dat zij aan Mynh. V.O. ging vertellen hoe een viervoetigen
sollicitant niet van het huis te jagen was. - hij had juist zijn been bezeerd en lag
te bed - doch liet de hond boven komen, die terstond tegen hem opsprong, zijn
vrouw en kind begon te likken, en door allen voor den ouden verloren lieveling
erkend werd. - De lieveling moest echter dadelyk in de kuip zoo smeerig en
verwaarloosd zag hij er uit.
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worden, laat zij dus
bedrogen worden.
Zegswijze, toegeschreven
aan de pauselijke legaat
G.P. Garaffa, later Paulus
IV.
+
Petits accommodements
Kleine aanpassingen,
toespeling op de
argumentatie van Tartuffe
bij zijn hofmakerij van
Orgon's vrouw in Acte IX
sc. V van Molières
toneelstuk.

+

r

8 Dec.

+

132

ie

Zend een gedicht de Dolksteek aan de Red. van het Maandschrift Nederland.
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Van morgen zond ik aan het Bestuur van het Nat. Genootschap Nut en vergenoegen
de volgende plaatwerken tot completeering van 't Botanische gedeelte der
Bibliotheek.
1. Déscription des Cijcadées. (de Vriese) Prachtwerk. folio-platen in kleuren.
2. Illustrations des Rafflesias Rochussenii et Potma. folio-platen door mijn vader+
+
.
Mijn vader
Maurits Ver Huell was een
3. A[n]alecta [?] Botanica Indica. _____
befaamd illustrator van
4. Cycadeae quaedam Americanae. _____
biologische werken.
5. Revisio Critica Casuarinarum. _____
6. Monographia Generis Melocacti. _____
7. Monographie des Marattiaciés, met platen.
8. Plantae Indiae Botanae Orientalis, met platen.
9. Déscriptions et figures des plantes nouvelles etc: (folio-platen)
10. De Kamfer-boom van Sumatra, met platen.
Boekwerken.
1. De Niger-flora. 2. Flore des Jardins en als vervolg 3. Tuinbouwflora. 4. Flora
sch

van Ned. Indie. Natuurlyke Historie.
1. De fossiele planten van het krijt in 't Hert.m Limburg. (met platen)
2. De steen van Losser in Overijssel (met platen)
3. Bijdrage tot de Nat.ge kennis van den Monatus Americanus (met platen)
4. De hersenen van den chimpansé ontleed (met platen)
5. De Nautilus pompilius (Engelsch. Met platen)
6. De Nautilus pompilius (Hollandsch text met platen)
- (Nog eenige Nat.e geschriften)
Van 1813 verhaalde mijn oppasser, wiens moeder toen meid was in de Boerderij
+
de Lange Schuur tegenover Hulkesteijn gelegen, en waarin men nu nog boven het
+
+
Hulkesteyn
oostelyk middenraam een kogel der franschen gemetseld ziet, het volgende. Kasteel,
gelegen aan de
Op Hulkesteyn had een jong pruissisch officier gelogeerd die zij zulk een mooi
Rijn
te
Arnhem,
in 1537
lief mensch vond. Zij had hem achter een boom zien staan, met de sabel zijn
verblijfplaats
van
Karel
manschappen aanvurende; toen hij plotseling ineenzeeg, kort daarna door een
van Gelder. Later werd het
paar soldaten uit werd gekleed en in een kuil geworpen. ‘En die man moet toch
een klooster. In de
+
zulk fijn linnen hebben gehad’ zei mijn oppasser. Later waren de Vader en
negentiende eeuw was het
Moeder van dien armen officier uit Duitschland gekomen, en hadden zich het lyk een landhuis met in de
van hun zoon doen aanwijzen, en het medegevoerd naar Duitschland. - Den
nabijheid fraaie
vergezichten.
eenen dag hadden de Franschen met de sabel al het vleesch bij hun uit de pot
+
Der Franschen
geprikt - den anderen dag toen zij op raad van den boer, slechts aardappels in
Arnhem werd tot 30
den ketel hadden, kwamen de pruissen, vloekten dat zij ‘nur kartoffel’ vonden,
doch namen het geheele aardappelen-diner toch mede. - Eens was het zoo ver november 1813 door de
Fransen bezet.
gekomen dat de moeder van mijn oppasser met de andere meid reeds op een
+
133
bagagewa[g]ren waren gedéponeerd - doch zij weenden en schreeuwden zoo
erbarmelyk dat een officier haar in een heg deed werpen. - Zij kwamen er niet zonder
kleerscheuren af - doch dankten God dat zij niet naar Wage-
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ningen waren meêgevoerd. - Honderde lijken zag zij daar om Hulkesteijn in kuilen
begraven. - Aan het schieten was geen eind. - en bij den brug had zij de Franschen
bij geheele troepen hals over kop, in den Rhijn zien springen. - Mevrouw Reijers, was toen 15 jaar oud en verhaalde mij dat het haar nog heugde
alsof het gisteren gebeurd was, hoe zij met haar famille in den kelder bij een zaten,
‘de een met gevouwen handen God biddende, de ander met de handen zijn preciosa
omklemd houdende.’ - Mijne Moeder heeft mij dikwyls verteld dat zij buiten zat te lezen, en in de verte
hoorde schieten, en niet wist welk gekletter zij nu en dan boven haar hoofd vernam
- tot dat mijn Grootvader de Vaynes haar plotseling van daar wegrukte. - Het waren
+
de geweerkogels der Franschen die van over den IJssel in de planken doordrongen
+
in het Zomerhuis. Der Franschen
Mijn beide Grootvaders, de Vaynes als plaatscommandant Ver Huell als Maire Doesburg werd op 18
+
+
november 1813 door een
hebben zich toen nogal onderscheiden . - Mijn Oom heeft over zijn vader een
r

stuk in den Arnhemmer van 23 Nov. doen plaatsen. - en bij den Tabakshandelaar
Zwaan stond op een chassinet de naam van Bülow naast dien van de Vaynes
van Brakell.
+

Kozakse voorpost op de
Fransen veroverd. Op 23
november werd het door
de Fransen heroverd
vóórdat de hoofdmacht
van Von Bülow met de
Kozakken verbinding kon
maken.
+
Onderscheiden
Zie de annotaties bij p.
107.
+
Mijn Oom
Henri de Vaynes van
Brakell.
+
134

Mijne Moeder, als de oudste der kinderen, had de kleinsten bij de terugkomst
der Franschen allen in één bed gestopt, en wist met haar zuster henriette, door
haar goed Fransch spreken en onophoudelyk vertellen dat zij de Dochters ‘du
Commandant’ waren de enkelde binnendringende troepjes soldaten steeds
zoozeer te calmeren dat zij niets medenamen, hoewel zij, daar mijn grootvader
de sleutels van de kelder had, niet eens de gevorderde wijn, geven konden. Alleen nam een soldat uit de keukenkast een flesch met azijn, zette die aan den
mond en wierp ze toen met een vloek tegen de steenen. - Op de binnenplaats
zagen zij de zuster van den knecht mijns grootvaders, die kiespijn en daarom
het hoofd met doeken omwonden had voor een bovenraam zitten, wezen elkaar
de vreemde figuur, roepende ‘un Cosaque, un Cosaque!’ en een legde reeds met
het geweer aan op de arme vrouw toen de broer door zijn angstig geschreeuw van
‘ma soeur, ma soeur!’ het drama gelukkig in een blijspel deed verkeeren.
Zondag 13 Dec. Ik heb den brief aan den Goeverneur verkeerd gedateerd 11
inplaats van 13. - den volgenden brief schreef ik aan den Goeverneur v. Limburg
Stirum die mij vroeg om een circulaire ten einde gelden voor het Nationaal Museüm
m

te Am. te zenden. - Ik meende een circulaire te hebben gekregen waarop de plaats
voor een gift in blanco was gelaten.
Arnhem 11 Dec. 63
Hoog Geboren Heer
Het papier is niet zoodanig als ik het mij verbeelde. - Mogelyk verlangt Uwe
Excellentie het echter eens intezien. - Daar ik alle stukken die zaak betreffende
+
bewaar, zal ik Uwe Excellentie - beleefdelyk verzoeken, het mij later wel terug te
willen doen bezorgen. - Deze circulaire (die der Commissie tot oprigting van het +135
Museüm Willem I) kon anders gesteld wezen. - men durft er in te zeggen dat ‘de
vreemdeling - wel geen nieuwen Rembrandt of Ruijsdaal zal verwagten’ Wat! wij
verwachten van een tweeden Rembrandt edeler conceptie en edeler lijnen!
Ik wilde zoo gaarne dat men maar algemeen inzag hoezeer deze Stichting
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een duurzamer band tusschen Oranje en het Ned. Volk zoude daarstellen, dan
een zoo snel vergeten Volksfeest. - Zij toch is van een dagelijkschen invloed die
aangroeit met elken eeuw. Overigens bid ik Uwe Excellentie mij in deze zaak te vergeten (gelyk ik het ook
in mijne Brochure zeide) maar de schoone, nationale, historische Stichting een
weinig voor te staan. - Ik voor mij heb met alle ambitie gebroken - behalven om nut
en goed te doen - dat ik, zoo God wil mijn geheele leven door toonen zal. Met de meeste Hoogachting heb ik de Eer te zijn
Van Uwe Excellentie etc: te +

Ik gaf aan zijne Excellentie een brief van S.J. C
de Limburg Stirum, aan mijn
+ te
Oom gerigt in den jare 1806. C
_____
Comte, graaf.
Ik bevind mij in een moeyelyke positie. - In mijn brochure zeide ik, om alle
vermoeden weg te nemen, alsof ik uit personeele ambitie ijverde, dat ik mij de zaak
verder niet zoû aantrekken. - Zoo ik nü echter hier in Arnhem geen gelden tracht
bijéén te zamelen tot oprigting van het Museüm Willem I zal men mij van
onverschilligheid beschuldigen. - Ik zal best doen, geloof ik, er morgen den
Goeverneur over te schrijven. -

+

Zondagavond
13 Dec.
Ik zal morgen dezen brief aan den Goeverneur zenden
Hoog Geboren Heer
Vergun mij Uwen Excellentie te schrijven daar ik weet hoe kostbaar de tyd van UE
is.
Ik bevind mij in een moeyelyke positie. Gisteren herinnerde ik UE. hoe ik in mijn brochure schreef, in niets gekend te
willen worden zoo slechts de schoone en goede zaak zelve tot stand kwam. Maar
- kunnen nu niet kwaadwilligen of onverschilligen zeggen dat ik tegen de moeite
opzie enz: - Dit zoû de zaak kunnen benadeelen. Waar pligt echter spreekt doe ik
de dingen niet ten halve en gaarne liep ik met een busje de vuilste gangen door, of
reed een maand lang alle buitens af - doch - zullen dan diezelfde kwaadwilligen of
onverschilligen weer niet zeggen ‘Ah! dat doet hij voor zijn eigen naam - Ik bedank
mij voor meneer V.H. zen plezier dat te geven.’ gelyk ik gisteren de eer had Uwen
E. reeds te doen opmerken.
U.E. heeft duizendmaal meer wereld- zaken- en menschen kennis dan ik, arme
duivel, die nu reeds jaren ijver om iets goeds tot stand te brengen, waarbij ik slechts
vijanden opdoe en geld te kort kom.
O, had de Koning, hadden de hooge standen zich van den beginne af aan het
hoofd dezer inrigting gesteld, die zoo blijvend nationaal is, die de roem van ons land
zal wezen, en per se ieder jaar in belang en rijkdom groeyen moet. ---- enfin! Mag
ik eerbiedig vragen, wat U.E mij in het belang der zaak, geheel afgescheiden,
desnoods in strijd, met mijn personeel belang, in dezen raden zoude. - Is het mogelyk
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goed dat U.E. b.v. een uwer kennissen prefereerde en ik mij dan om eenige
ondersteuning tot hem wend-
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de? Of is het zoo als ik geloof, beter dat ik mijn individualiteit geheel opoffer en in
+
de schaduw stel?
137
Zeer dankbaar en vereerd zal ik wezen zoo ik een woord practische raad, in
deze waarlyk voor ons allen, invloedryke zaak mogt ontvangen. - Bedenk dat uwe
naam zich hecht aan eene edele stichting die nog eeuwen na ons bestaan zal en
wil mij om haar deze mijne démarche vergeven enz etci.

14 Dec:
Van nacht was ik zwaar verkouden, en nam mijn gewoon middel, vlier, om wat te
transpireeren. - en juist regende het heden bezoekers o.a. Knoops die een bijdrage
voor een arme weduwe kwam vragen - later August Philips mijn oude
Akademie-vriend die ik, zoodra ik had gezien dat mijn vader verzuimd had zich als
+
légataire Universel te doen erkennen kort na onze beider promotie onze zaken in
handen had gegeven, tot verwondering van een ieder, daar hij tot antagonist den +Verzuimd had...
ouden Advocaat Faber van Riemsdyk kreeg. - Maar ik kende mijn Philips en met Carel Hendrik Ver Huell
had bij testament en in
ons beiden hebben wij grootelyks hetgeen ik tegenwoordig bezit gered. - Ook
brieven toegezegd dat zijn
schonk ik hem buiten de onkosten van reizen naar Parijs en het door hem als
neef Maurits Ver Huell,
advocaat in rekening gebragte, duizend guldens. - Ik had een zeer intéressant
Alexanders vader,
discours met hem over Oeconomie, politiek, littératuur. - Ook gisteren bij den
universeel erfgenaam en
goeverneur zijnde spraken wij schier uitsluitend over onze binnenlandsche
r

politieke toestand: de H. v. Stirum met al de tact van een ‘homme de monde’ de
r

H. Hoffman uit Rotterdam, jongste broeder van den burgemeester als een
r

+

m

politizeerende ‘épicier’ . - De H. van St. begreep zeer goed hoe de Arnhemmer
t

C. uit geldelyk belang zijn libérale kleur behouden moet, en hoe dit blad zich op
+
't oogenblik in een scheeve positie bevindt daar Thor- becque (het ministérie)
van zijn kleur is, en het dus in het voeren van oppositie als verlamd is. - Hoffman
+
als zuivere Groeniaan wees niet zonder huiveren op het voorbeeld van den,
t

ultra-liberalen Rijckevorsel (in de Nieuwe Rotterdam C. ) die onlangs krankzinnig
werd. - Van Stirum begreep zeer goed hoe in hooge betrekkingen het ôte toi de
+

r

là, prens gare je m'y mètte' byna een noodwendig gevolg is der positie. - de H.
Hoffman peroreerde tegen daartegen. - Ook omtrent den jongen minister van
Buitenlandsche Zaken, mijn akademie-kennis v.d. Maesen de Sombreff was v.
Stirum veel indulgenter dan de oude Hoffman. - De Goeverneur vertelde dat v.d.
Maesen tot hem in den Haag gezegd had ‘Wippen, moet ik - het wordt er op
toegelegd - maar zoodra ik als minister val staat er een gedeputeerde in Limburg
klaar, die plaatst voor mij aldaar maakt.’ - Tot mijn verwondering vernam ik van
den Goeverneur dat Thorbecque en Z.M. (zooals de Goeverneur zeide)‘ils sont
+
au mieux’ met elkander zijn. r
De Goeverneur praatte allerliefst met den H. Hoffman liet hem vriendschappelyk
uit tot aan de deur, en riep uit toen hij weer binnen kwam ‘Dat is een
allervervelendst mensch, meneer Ver Huell.’
Zijne Excellentie gaf mij mijn briefje, waarin ik hem vertrouwelyk had
medegedeeld dat ik bereids ƒ1000 aan de Kommissie voor het Nationaal Museüm,
terug met de woorden ‘Ik zal je niet navolgen, Amsterdam had beter voor den
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heer van de Kemnade zou
zijn. Deze in Frankrijk
opgemaakte stukken
waren in Nederland niet
rechtsgeldig en werden
derhalve door de
verwanten van Carel
Hendriks echtgenote met
succes betwist. Auguste
Philips wist echter een
schikking te
bewerkstelligen.
+
Epicier
Kruidenier.
+
138
+
Groeniaan
Anti-revolutionair,
aanhanger van Groen van
Prinsterer.
+
Ôte toi...
Opgestaan, plaats
vergaan.
+
Ils sont au mieax
De beste vriendjes.
Alexander maakte een
toespeling op vroegere
botsingen tussen
Thorbecke en Koning
Willem III in 1853.

m

dag moeten komen, wat is ƒ80.000 voor Amst. ?’ - Een gevolg van mijn verder
discours met Z.E. waren de twee hiervoorgaande brieven.
_____
Van de Bestuurders van het genootschap ‘Nut en Vergenoegen’ kreeg ik een
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zeer minzamen brief om mij voor de geschonken plaatwerken te bedanken. De brief
eindigt ‘De belangen des Genootschaps met zijn streven naar het ware en schoone
in uwe voortdurende bescherming aanbevelende[’] enz: -

+

17 Dec.
+

139

r

Krijg een geheel onwaren en hoogst onbillijken brief van den H. Anemaet. - antwoord
hem het volgende.
Wel Edel Geboren Heer
Zeker verwondert het mij een brief van UE. te ontvangen. - Waartoe anders kan
dit toch dienen dan om oude wonden weder op nieuw open te rijten. - De meeste
der door UE. eenzijdig behandelde punten zal ik dan ook niet beantwoorden. - Zelfs
+
de insinuatie niet als had ik de, in mijn verlaten huishouden [?] weergevonden
boeken en kleinigheden, opzettelyk in drie verschillende bezendingen ten uwent +[?]
doen overreiken. - Maar één punt wekt te zeer mijn verontwaardiging op om het Niet ontcijferd.
niet met een paar woorden te releveeren. - U doet het voorkomen als ware ik, na
het gebeurde voor den dag van mijn vertrek, zonder u formeel kennis te geven, dat
ik van de hand uwer dochter moest afzien, vertrokken, terwijl ik u reeds om tien uur
's morgens, bij uw bezoek te mijnen huize, plegtig verzekerd had dat dit mijn besluit
onherroepelyk was. Natuurlyk was mijn eerste brief aan uw dochter, als voorbereidend, zoo zacht
mogelyk gesteld, daar de zaak op zichzelve reeds droevig genoeg was. - Voor onzer
allen rust verzoek ik u echter het bij dezen brief te laten. - u en Marie al het geluk
toewenschende waarvoor de mensch hierbeneden vatbaar is, en waartoe het
bewustzijn van een volmaakt goed en wijs Gods-bestuur ons brengen moet. Met
alle Hoogachting heb ik de eer enz.
_____
Kneppelhout van Sterkenburg meldt mij heden dat voor eenigen tyd digt bij de
+

s

plek waar wij op nieuw sterkenburg gegraven hadden (zie 20 Aug. 1862) nu
een zak vol van scherven gevonden is, van verscheiden tijdvakken en daaronder
schoone bijlen, zwaarden en zelfs een stang van een paard. -

+

Nieuw Sterkenburg
Bedoeld is een uitbreiding
van Sterkenburg.

+

23 Dec.
+
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Daar juist lees ik in het Handelsblad van heden. ‘Onder den titel Le Peintre de Marine
réaliste Albertus van Beest' is ter dezer stede eene levensschets van dien begaafden
Rotterdamschen Kunstenaar verschenen. Men is haar verschuldigd aan de pen van
r

den H. Auguste Demmin, die met veel onpartijdigheid de schier onvergeeflyke
gebreken van van Beest als mensch aanduidt, welke hem dan ook reeds op 39
jarigen leeftyd in Amerika, waarheen zijn woelzieke geest hem gedreven had, aan
de kunst ontroofden, terwijl de schrijver evenwel daarmee zijn genie, vooral als
teekenaar, in het ware daglicht stelt.’
_____
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Deze van Beest is het eerst door mijn vader, die hem als knaap vond
rondzwalkende op Maas in een oud bootje, geprotégeerd, aan zijn vriend Rijk (den
minister) geprésenteerd en door dezen weder aan Prins Hendrik, die hem den rang
e

gaf van Adelborst 1. Klasse. Mijn vader ruimde hem een paar leeg staande
vertrekken in op de Werf, tot een atelier. - Hier overnachtte hij wel eens slapende
op een rol zeildoek, om aan zijn schuldeischers
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te ontsnappen. - Hier heb ik hem zoo vénérisch-krank gezien dat hij geheel
kromgebogen naauwlyks een voet voor den anderen kon verzetten. - Later kreeg
+
hij zware bloedspuwingen, zoodat hij eens een scheeps-pus vol had gespogen. +
Kort daarop maakt hij echter de reis mede naar IJsland. - Hij had een ijzersterk
Scheeps-pus
Lees:
een scheepsputs of
gestel. Hij leefde zeer los. - Maar op de Werf zag ik hem om twaalf uur meestal
scheepsemmer.
maar onder het schilderen of teekenen een stuk droog brood kaauwen. In de
stad was hij zeer gehaat, en meermalen heeft hij een pak slag gekregen of is er met
moeite aan geéchappeerd. - Zijn moraliteit was < 0. - Denkelyk door zijn
verwaarloosde opvoeding, [regel doorgehaald] Zijn vader was een verloopen schilder,
+
of liever verwer, en aan den drank. De eenigste mensch voor wien hij een soort
+
van respect scheen te hebben, was mijn vader, en nimmer zag ik dat hij dezen
141
een verzoek weigerde of een raadgeving van hem in den wind sloeg. - Ziehier
tot proefje zyner moraliteit een anecdote die hij met zekere bluf vertelde. - ‘Ja meneer,
laatst hebben wij een grap gehad, ik met mijn broer. - Er is een meid bij ons in de
buurt die zeit dat ik haar met kind heb gemaakt; die meid kwam ieder keer aan men
deur zaniken. - Toen heb ik er eens gezeid dat ik 'er helpen zoû en dat ze dan maar
op een Zondag morgen komen moest. - Bij ons waren ze naar de Kerk. - toen de
meid kwam, hebben we ze in de achterkamer gelaten, de deur op slot gedaan en,
meneer, toen heb ik met men broer haar toch zoo lang geranseld, als we ons roeren
konden - en ik verzeker je ze is nooit weerom gekomen.’
En dat noemde hij een grap! En wanneer ik hem dan ernstig het gemeene van
die handelwijze onder het oog hield, zat hij met zijn rood haar en rood gezicht maar
te lagchen, met de hem eigen scherpgrinnikende lach. Van Beest was een klein, vrij goed geproportioneerd, schraal nog al gespierd
kereltje, wit van huid, rood van haar, een hoog, schoon gewelfd voorhoofd, kleine
oogen, dunne, regte neus, kleine mond, goed gebit, kleine grijze oogen, het gezigt
vol van zomersproeten. - Meest zag ik hem met een digt geknoopt jasje, wijde broek,
en grijze schilders-hoed. - Enkele malen kleedde hij zich ‘en faux-dandij’ en droeg
dan meestal rijk-gemonteerde wandelstokken (die hij mij altyd cadeau wilde doen,
maar ik nimmer accepteerde) en prachtige doekspelden. Een zijner gewone streken was, één schilderij aan verscheiden menschen te
verkoopen en zich dan door ieder de lijst vooruit te laten betalen.
_____
+

r

n

De H. Ba. van Kattendijke gaf mij ter lezing een werkje getiteld ‘L'homme et
+
le Singe où, Le Matérialisme moderne. - par Frédéric de Rougemont. -’ het is
gerigt vooral tegen Vogt, Moleschott, Buchner en verdere materialistische
schrijvers der nieuwe rigting. - Heden zond ik het hem terug met den volgenden
brief.
Hoog Welgeboren Heer

+
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L'homme...
De mens en de aap of het
moderne materialisme.

Uw ‘l'Homme etc:’ heb ik met genoegen zelfs met bewondering gelezen. - De schrijver
is een brave, eerlyke, verstandige mensch, vervuld van liefde en eerbied voor zijn
eigen morele overtuiging. - Zijn gang is niet het struikelend strompelen van Rénan.
- Doch ik blijf er bij! - Wat moet men tegenover de menschen der steen-periode enz:
denken van een Adam en Eva? - Wat ik de eer had ten uwent te verklaren, blijft
mijn gevoelen. - Het is mij
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onverschillig wat de voorouders der mijriaden van miriaden zijn geweest, die voor
mij gestorven zijn. - ik weet, dat ik mij veredelen kan door morele en intellectuële
ontwikkeling - ik weet dat de volmaakte Goedheid en Wijsheid mij geschapen heeft
en over mij waakt. - In dat vertrouwen leef ik; met dat vertrouwen zal ik insluimeren,
+
zoo Hij wil, tot een reiner ontwikkeling. Ziedaar mijn confession de foi ! - Jesus heeft
+
geleefd, geijverd en is gestorven voor zijn leer. - Die leer neem ik geheel aan. Confession de foi
het leven is slechts bijzaak: de leer is die der reinste, edelste en minst zelfzuchtige Geloofsbelijdenis.
moraliteit. - Algemeen in praktyk gebragt, zoude zij de gouden eeuw weder op de
+
aarde terugtooveren. maar - hoe moeyelyk is het, den mensch ieder dag maar iets
meer van het dier los te maken! Want alles wat onwaar is, is van het dier. - Jésus +143
zegt ‘God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest
en in waarheid.’ - Het goede en schoone is het ware - het dier, is het kwaad. +
Lees nu voor mijn genoegen ook dit werkje van Opzoomer eens. - Laat u niet
+
door den titel afschrikken. - Het zal u zeer meêvallen en is nobel geschreven. Opzoomer
In
1863 verscheen in
De aanteekeningen behoeft u niet te lezen. Amsterdam
een brochure
Ik wenschte wel dat Mevrouw dezen brief hooren kan. - Hij zet duidelyker uiteen
van
Opzoomer,
getiteld
wat mijn eenvoudige overtuiging is, dan ik het laatst kon doen begrijpen.
Wat
dunkt
u
van
den
Wil mijn eerbiedige groeten aan HE overbrengen enz:
Christus, Redevoering ter
_____
opening van de
Goede tijding! J. van der Elst en Henri Engelberts uit Zutphen komen Zondag
y

3 Jan. 1864 (a) den dag bij mij doorbrengen.
_____
r

Geruild met M. W. Staats Evers den volgenden brief van Koning Louis tegen
een brief van Oldenbarneveld.
e

Akademische Lessen bij
J.H. Gebhard. Opzoomer
oefent hierin kritiek uit op
La vie de Jésus van
Ernest Renan. Met
‘aanteekeningen’ worden
de annotaties van
Opzoomer achterin de
publikatie bedoeld.

Monsieur Ver Huell. J'ai reçu votre rapport du 4 sept. J'approuve toutes les
dispositions que vous avez prises à Flessingue, pour la réparation de l'Arsenal
de construction, ainsi que les ordres que vous avez donnés au capitaine de fregatte
+
Landsheer. Sur ce Monsieur Ver Huell, Je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte Garde
+
.
Monsieur Ver Huell...
Louis
Aix la Chapelle 9 septembre 1806.
_____
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Mijnheer Ver Huell. Ik heb
uw rapport van 4 sept.
ontvangen. Ik keur alle
beschikkingen goed die u
in Vlissingen heeft
getroffen voor het herstel
van de werf, evenals de
bevelen die u aan
capitaine de fregatte
Landsheer heeft gegeven.
En hierbij mijnheer Ver
Huell bid ik God dat hij u
houde in zijn heilige
bewaring. Lodewijk.

+

Ik gaf hem op de Bijlage op Konijnenburg en nog eenige zaken voor zijn
+
Beschrijving van Gelderland in 1813 . _____
+
Hij vertelde mij wat hem gebeurd was met den schilder Koekkoek. - Voor
eenige jaren naar Utrecht reizende kwamen er op een der Tusschenstations twee
Heeren in de Diligence die zeer luidruchtig werden en goed schenen gedineerd
te hebben: zij maakten het reizigers en Dames zoo lastig dat deze laatste aan
de eerste Halt in een andere wagen overstapten. - Eindelijk zeide de Conducteur
hun dat zoo zij zich niet betamelyker gedroegen:, hij genoodzaakt zoû wezen
hen den trein te doen verlaten. - Hierop rukte een der Heeren zijn overjas los,
wees op een rits van décoratie's en riep uit ‘Ich bin der Ritter Koekoek!’ en zij
werden al lastiger en lastiger; zoodat de Conducteur weer genoodzaakt was
tusschen beiden te komen. - Hierop werd
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+

Bijlage op Konijnenburg
Bedoeld zijn de
Bijvoegsels en
verbeteringen achterin het
werk van J. Konijnenburg,
Nationaal gedenkboek der
hernieuwde
Nederlandsche Unie van
den jare 1813, uitgegeven
door Johannes Allart, Den
Haag, 1816.
+
Beschrijving van
Gelderland in 1813
J.W. Staats Evers,
Arnhem in November
1813; naar de berichten
van tijdgenoten en uit
onuitgegeven bronnen
geschetst... Arnhem, bij
Nijhoff, 1863.
+
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Koekoek zoo vertoornd dat hij den trein, hoewel deze in volle vaart was, wilde
uitstappen, en niet dan met groote moeite en na een heftige worsteling hiervan terug
gehouden kon worden. -

1864
3 Januarij. Zondag.
- V.d. Elst en Engelberts komen 's morgens uit Zutphen. Drinken Koffij en wandelen
+
met een strenge koû langs de Zijp, naar den Menthenberg naar Warnsborn , en
langs een anderen weg terug naar den Koepel van de Zijp waar zij iets gebruiken. +De Menthenberg en
Warnsborn
Zij dineeren bij mij. v.d. Elst blijft logeeren, Henri logeert in de Zon en moet 's
Landgoederen benoorden
morgens vroeg weer naar Zutphen.
Arnhem.

y

4 Jan.

+

Wandel met v.d. Elst den Klingelbeek om. - de brug is reeds weggenomen voor
+
het drijfijs, 13 graden vorst, fellen oostenwind. - Om eèn uur haalt v.d. Elst zijn
De Klingelbeek
Zie
de annotatie p. 93.
oudste dochter Françoise af van den trein en rijdt met haar naar Zutphen. - Twee
heerlyke dagen. _____
Hoe vierde ik de Oude-Jaarsavond? Voor eenige jaren, met mijn ouders en talrijke
familie. - Er waren altyd een 10 à 12 mensen bij ons, daar mijn vader de oudste
was. - Nu, gebrouilleerd met mijn éénigen nog in leven zijnden oom, en alleen met
mijn hondje. +

1864.
+
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ij

5 Jan.

+

Kreeg van avond tegen 9 uur de eerste Idéen voor een Toneelstuk tot opening van
+
het nieuw Tooneel alhier. Toneelstuk

y

6 Jan.

r

'S avonds komt D. J.v.d. Elst uit Zutphen bij mij logeeren. - Den volgenden
+
morgen moet hij voor het Hof komen, tot een Visum Repertum van een moord
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Nimmer gepubliceerd en
er zijn geen ontwerpen
bewaard gebleven. Het
stuk dat uiteindelijk tijdens
de openingsvoorstelling
van de nieuwe Arnhemse
schouwburg zou worden
opgevoerd, is geschreven
door Jacob Jan Cremer.
+
Visum repertum
Getuigenis als
deskundige.

+

in Doetinchem, waar een brave oppassende jongen zijn ouderen broeder (een
slechten kerel) een messteek in het been gaf, hiertoe tot lijfsverdediging
gedrongen, waaraan de gewonde spoedig stierf.

g

7 Dond.

Hevige koude. - Voor Zutphen zit de rivier vast. - Hier veel drijfijs. - Ik wandel om
+
1 uur met v.d. Elst naar Velp. - Bij van Haaff[?] wachten wij de Diligence. - Ik
wandel over Rozendaal terug en spreek van Pallandt van Rozendaal die mij zeer
engageert om hem eens te komen bezoeken. - Des avonds zond ik aan mijn
Tante v.d. Hardt Aberson, mijn éénige in leven zijnde zuster mijns vaders, ƒ50
cadeau. - Zij heeft rijke zoons - doch zelve weinig en ik geloof dat zij gaarne zoo
eens in stilte wat krijgt om over te disponeeren. -

g

Woensd. 13
Al die dagen heeft het meest sterk gevroren. - Vele ellende is er weêr voor ons
land te voorzien. - Mogelyk kan het in den tegenwoordigen oorlogszuchtigen
staat van Europa, nü er een Anexatie-epédémie in de lucht schijnt te zijn, nuttig
wezen voor ons landje. - Welke mogendheid toch zal een land molesteeren
durven, dat al zóó ongelukkig is! -
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+

Een brave oppassende
jongen
De beklaagde was
Gerardus Bernardus
Bruggeman, beschuldigd
van moedwillige doodslag.
In de Arnhemsche
Courant van 9 januari
1864 wordt onder meer
vermeld: ‘De deskundigen
verklaarden (...), dat de
wonde niet tot de
doodelijke behoorde, en
er bij directe
geneeskundige hulp,
zonder bijkomende
omstandigheden, bepaald
herstelling zoude hebben
kunnen plaatshebben.’
Bruggeman werd tot het
minimum, één jaar
correctionele
gevangenisstraf
veroordeeld.
+
Van Haaff[?]
Misschien de uitspanning
Naeff, vroeger tevens
halteplaats voor diligences
en postpaarden.

120
- Van morgen kreeg ik de Communicatie-brief van den dood des Vaders van mijn
vriend J.v.d. Elst in Dordrecht, een millionnair.

15.
Altyd dezelfde koude. - en de barometer-stand wijst heden avond nog sterker naar
droogte en hoogen wind. _____
Mijn vers staat in het tydschrift Nederland. - Ik wil dat men, zoo ze niet geheel
verloren gaan, uit mijn werken mijn geheele leven kennen leere. - In mijn jeugd
eenigzins los - mijn vader was niet alleen zeer toegevend voor alle galanterie, maar
approuveerde ze zelfs in jongelui - Later, door eigen moreele ontwikkeling, beminnaar
van het goede schoone en ware - en hater van alle slechtheid en dierlykheid.
+
Ik leefde te Leiden stiller (door mijne vele liefhebberijen, studie van littératuur,
+
muzijk, teekenen enz:) dan de meesten van mijn club - doch van eene ‘bonne
146
fortune’ niet te profiteeren, zoû ik in die dagen laf gevonden hebben. - Mijn vader
+
had daaromtrent de idéen van het Keizerrijk . - Nooit echter heb ik getracht een
+
braaf meisje te verleiden. - Nu echter reeds gedurende een 12 jaren, denk ik
De ideén van het
geheel anders over die soort van zaken en geloof niet dat er twee hier in Arnhem Keizerrijk
Uit een nagelaten
meer ingetogen leven dan ik. - Maar nu rakelen mijn politieke en religieuse
vijanden mijn oude Leidsche geschiedenissen op en trachten mij daardoor in de autobiografie blijkt dat
Maurits Ver Huell in 1807
publieke opinie te benadeelen. - Mijn gedrag echter zal die ellendelingen
en 1808 tijdens zijn
+
beschamen. - Mijn vers is gericht tegen een jongmensch dat door zijn insinuante krijgsgevangenschap in
manieren mijn vertrouwen wist te winnen, en die ik onlangs als een lagen spion San Salvador enige
en huichelaar leerde kennen. - Het geretireerde leven dat ik leid schijnt men mij amourettes heeft gehad.
maar niet te kunnen vergeven. Mededelingen hierover

y

18 Jan.

Zond aan de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten
+
betrekkingen van verongelukte visschers te Katwijk en Noordwijk enz. , honderd
guldens. - Ik gaf hier wat meer omdat ik deze liefdadige stichting van het grootst
nut acht.
_____
Kreeg een belangrijken brief van C. Kneppelhout over den tegenwoordigen
politieken toestand van ons land.

19
- Gezonden een artiekel naar de Heldersche en Nieuwedieper Courant ter
wederlegging eener onware beoordeeling van het gebeurde van den Helder in
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werden gepubliceerd in de
annotaties van Mijne
Eerste Zeereis,
uitgegeven door de
Linschoten-Vereeniging in
de Linschotenreeks nr.
LXXVII, deel II.
+
Een jongmensch
Niet achterhaald.
+
Vereeniging tot
voortdurende
ondersteuning van
verongelukte visschers te
Katwijk en hun nagelaten
betrekkingen Opgericht
door reders, eigenaars en
boekhouders van
vissersschepen.

o

+

1813-14, in het werk van D. Sonstraal over die jaren. - Het boek kreeg ik om 2 uur
en verontwaardigde mij zoozeer dat ik voor den ëten reeds alle noodige papieren +Sonstraal
Nederland in 1813-14 in
had opgesnuffeld en het artiekel nog met den trein van 5½ vertrok. - Tot mijn
spijt zag ik in de Courant van Donderdag (21) dat men het eerst Zondag plaatsen verband met de bevrijding
van Europa van de hand
zal. - Hier ook zal wel weder eenige vijandschap uit den hoek komen. -

20
+

- Schrijf aan den Heer de Bosch-Kemper een brief waarin ik er op wijs hoe in
+
alle landen, (onlangs te Genève) de ultra-libéralen tegen alle Nationaliteit, en
opwekking van den nationalen zin zijn - en zeg hem onbewimpeld dat ik vooral
de hand der Jesuiten en Israëliten (beiden Kosmopoli-
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van J.H. Sonstrahl
verscheen bij H. Höveker
in Amsterdam, 1863.
Alexanders repliek De
Helder in 1813 verscheen
in de Heldersche en
Nieuwediepsche Courant
van 24 januari 1864. Op
31 januari verscheen
hierop een vervolg.
+
147
+
Onlangs te Genève
Vermoedelijk een
toespeling op het streven
van een radicale en
katholieke coalitie in de
vrijstaat Genève om zich
van het Zwitserse
eedgenootschap los te
maken. Het zou echter
eerst in de zomer van
1864 tot troebelen leiden.
In november 1863 werd
een ‘cercle des étrangers’,
geleid door de leidende
radicale politicus James
Fazy door de politie
gesloten, omdat het in
feite een casino was.
Mogelijk was dit schandaal
aanleiding tot Alexanders
verontwaardiging.

121
ten) daarin erken. - Vraag hem tevens om eenige inlichtingen omtrent het
Nationaal-Museüm. _____
Ten Cate zal gelyk ik vreesde niet aan de wond van zijn voet, maar door
toenemende verzwakking bezwijken. _____
o

[Doorhaling] D. Stemberg kwam mij heden bezoeken. - Hij klaagde weder over
+
+
zijn tong, draagt een ‘bois-du [?’] en nam het werk van Baunscheidt mede. - God
+
geve dat het niet waar zij, wat men verteld van zijne ziekte. - Hij heeft dezelfde
‘Bois-du [?’]
+
Niet ontcijferd.
trekkingen die mijn Oom R. had. +

Baunscheidt
Waarschijnlijk het werk
van Carl Baunscheidt, Der
Baunscheidtismus, vom
Zondag 24.
Erfinder dieser neuen
Krijg uit den Helder de Courant waarin mijn stuk over de verdediging en overgave Heillehre, verschenen in
Bonn bij Wittman.
van den Helder. - Ik had den tyd niet eens gehad het over te lezen, en zie dat
Alexander bezat een
het vrij slordig door mij gesteld is. - Daar ik geen klein papier had zond ik den
zevende druk uit 1860.
uitgever voor onkosten enz. ƒ25. - Deze zond hij mij terug voor 't vervolg om
+
Mijn Oom R.
eenige litterarische bijdragen voor zijn Courant vragende. - Ik zond hem die ƒ25 Reindert de Vaynes van
terug met verzoek die in stilte te schenken aan eene arme Weduwe met 6
Brakell. Zie naamregister
+
achterin.
kinderen, waarover een annonce in zijn Courant stond.
+
_____
Een annonce
In de Heldersche en
Kreeg van mijn goeden vriend van Lelyveld te Hoorn een brief die mij hevig
trof. - Zijn eenigst kindje, Henrietje heeft eerst kinkhoest gehad en er later koortsen Nieuwediepsche Courant
van 19 januari 1864 was
en pijn in de zijde bij gekregen. - Hij had er nachten bij gewaakt. - Wat is zulk
een oproep geplaatst door
verdriet! tegenover het verdriet waarover ik zelf thans wel eens klaag!
tien personen, waaronder
_____
alle voorgangers van de
Het volgende slechte vers schoot mij plotseling bij het lezen van eene phrase
protestantse en
die mij verontwaardigde, uit de pen.
Israëlitische gemeenten,
tot ondersteuning van een
+
Pro Patria!
‘ziekelijke Weduwe met
+
zes hulpbehoevende
148
Neen! als 'k om libéraal te heeten
kinderen’, wier echtgenoot
Mijn Vaderland verzaken moet,
juist was overleden.
Daarbij, ten spijt van het geweten
Dat luid zijn afkeer hooren doet,
Den Strijd met Spanje moet vergeten
En onzer Vadren Heldenmoed;
_____
Als 'k om een radicaal te wezen
Geen Hollander meer wezen mag,
Een roode vlag zal zijn verrezen
Waar 'k rood-wit-blaauw voor dezen zag,
En 'k voor den Paus zal moeten vreezen
En voor het clericaal gezag;
_____
Als ik met brave Israëliten
Die ik juist daarom respecteer
Omdat zij zijn Kosmopoliten
Gehoorzaam aan hun Godsdienstleer,
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Alexander Ver Huell, ‘Als ze die twee maar om hebben’. Pentekening, verspreid onder
vrienden. 1865.
Gemeentearchief Arnhem.
Of wel met zwarte Jézuïten Ook lieve jongens op mijn eer! _____
Als ik moet heulen met die heeren,
Die, Nederlanders slechts in naam,
Rome als hun Vaderland vereeren,
Jéruzalem ten dienste staan;
Die 't Nationale dat wij eeren
Gaarne te gronde zagen gaan;
_____
Als ik hun vaan daarvoor moet volgen,
Met al die wolven huilen moet [twee regels doorgehaald]
Dan bid ik eer dat God [doorhaling] verbolgen
Ons Volk van de aard verdwijnen doet!
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En heel ons Land op nieuw [doorhaling] verzwolgen
Mag worden door een watervloed!

g

+

Dond. 28
+

149

s

Krijg de Heldersche Courant waarin een antwoord van D. Sonstraal, hoogst bleefd,
+
zelfs vleyend. - Hij zoekt het door hem medegedeelde omtrent de zending van Rijk
+
naar Frankrijk, aanneembaar te maken door te beweren dat Oom officieel de
De zending van Rijk
Zie de annotaties bij p. 65.
orde gaf tot dien togt maar Rijk confidentieel de raad daartoe gaf. Waarlyk Oom had dien raad van een jong officiertje niet noodig - maar buitendien
r

- alles wat mijn vader schreef betrekkelyk den H. Rijk is onder diens oogen geweest,
zijn brieven berusten onder mij en een paar aanhalingen daaruit zal ik in de
+
Heldersche Courant plaatsen van Zondag a. - het stuk is reeds weg. +

A.
Aanstaande.

29
r

l

+

m

Krijg een brief van den H. Kemper . - Er is ƒ100.000 voor het Nat. Mus. bijéén maar hij vreest dat er niet genoeg tot verwezenlyking der Stichting zal opgebragt +Kemper
worden. - Zend den brief confidentieel aan den Goeverneur en wijs er op hoe de Jeronimo de Bosch
+

l

m

Ultra's begrijpen dat de Stichting van een Nat. Mu. een duurzamen band
tusschen de hoogere standen en het Volk daarstelt en hoe zij daarom met de
Israëliten in Handelsblad enz: met allerlei plannen van parken, paleizen etc:
aankomen om de belangstelling van het Museum af te leiden. - Mogelyk doe ik
onvoorzigtig hierin - maar het is nu, er op of er onder.
Ik schreef den goeverneur v. Limburg Styrum het volgende

Kemper. Zie naamregister
achterin.
+
Ultra's
Ultra-liberalen of
radicalen.

Het zij mij vergund den ingesloten brief Uwer Excellentie Confidentieel ter inzage
mede te deelen.
De ultra-libéralen van alle landen zijn er op uit om den Nationalen zin en het
Nationale zooveel mogelijk te onderdrukken en te doen vergeten. - getuige het
+
onlangs gebeurde te Génève . - Aan hen sluiten zich krachtig de Israëliten aan met
+
+
Te Genève
een, uit hun oogpunt, zeer verklaarbare lust tot kosmopolizeeren. - Het is het
Zie
de annotaties bij p.
oude lied op een nieuwe wijs - poging tot daarstelling eener totale révolutie. 120.
Een Nationaal Museüm is hun allen een doorn in het oog. - Want zij begrijpen
+
150
zeer goed dat het een duurzamen band daarstelt tusschen de hoogste standen,
de aanzienlyken, de vermogenden en het Volk. - Van daar het opwerpen en
aanprijzen in Handelsblad enz: van allerlei andere plannen, van parken, paleizen
enz: +
Nu, is het nog tijd om met de hulp van den magtigen Plutus een krachtigen,
+
blijvenden en tevens roemvollen en schoonen Dam tegen die geheime maar
Plutus
+
God der rijkdom, hier
steeds meer voortwoekerende mênéën op te werpen.
gebruikt.
Ik houd mij echter strikt aan de mij door U.E. gegeven wenk. - Na lektuur verzoekoverdrachtelijk
+
Mênéën
ik vriendelyk den inliggenden terug te mogen ontvangen.
Drijverijen.
Ik heb de Eer te zijn
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De gehoorzame Dienaar
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31 Jan.

r

m

Schrijf aan den H. Momma (lid van de raad te Am. )
Zoo gij eens een oogenblik tyd bezit, vertel mij dan toch hoe het met het Nationaal
+
Museum (door Alberdinck geultramontaniseerd in een Muzeüm Willem I) staat. Dat zooveel brave kerels en goede Nederlanders in hun hart, zich tegenwoordig +Geültramontaniseerd
door een troep Jezuiten, Israëliten en ultraliberalen zoo bij den neus laten nemen, In Ultramontaanse (=
extreem Roomse) spelling
kan mij soms het bloed doen koken. - De Israëliten acht ik - maar overal zijn zij
er op uit om de Nationaliteit te verstikken - de Jesuiten bewonder ik - maar onze gezet. In werkelijkheid
volgde Thijm eigen
Geschiedenis, onze Nederlandsche Nationaliteit is hun een walg - de ultra's,
spellingregels in navolging
+
vrees ik; zij zijn de vijanden van ieder brave. En nu ziet men overal eerlyke
van Bilderdijk, die zich
libéralen, mannen als gij en ik (want welk edel mensch is tegenwoordig niet
verzette tegen de
libéraal) als blind voor den toekomst dat parasitenvolkje de behulpzame hand
voorschriften van
bieden! - Het Nationaal Museum (in den geest van Volk en Kunst) wordt, gelijk
Siegenbeek.
+
ik het in de voorrede voorzag, zachtjes aan verstikt onder plannen van parken,
151
Volksconcerten (mooi maar antinationaal) paleizen etc: - het al, ten zeerste
+
gerécommandeerd en ópgehemeld door Handelsblad en consorten! - Ik zoû er
gaarne publiek meer voor ijveren en schrijven (ook geldelyk contribueeren) doch +Het Algemeen
Handelsblad steunde in
dan weet ik vooruit dat de een of andere Jesuit, Israëliet of Jakobijn in een
anoniem geschrijf er op zal wijzen hoe de H. V.H. uit ambitie etc: - zwijg ik - gelyk het algemeen de liberale
politiek.
ik nu wel doen moet - dan zeggen zij dat ik zelf inzie dat het inpopulair was etc:
- En toch is er geen stichting meer geschikt om een, op edele beginselen rustende,
band tusschen de meer gefortuneerde standen en het Volk daar te stellen dan zulk
een Nationaal-Museum, dat per se met ieder eeuw in rijkdom, schoonheid en dus
invloed groeyen moet. - (maar dat weten zij zeer goed en daarom is het hun den
doorn in de oogen).
Een Volk dat zijn Nationaliteit helpt of laat vernietigen, is ook niet meer waard een
zelfstandig Volk te zijn. - Doch zoo dit gebeuren moet dan smeek ik God ons land
weer te doen verzwelgen door die Zee, waaraan onze Voorvaderen het ontwoekerd
hebben.
Hoogachtend
_____ _____
Dezer dagen prees Stemberg zeer een groote teekening die ik gemaakt had van
+
een Hage-preek : gisteren zond ik hem die, mooi geëncadreerd.
+
_____
Hagepreken
r

y

Zie annotatie op p. 95.
Van den goeverneur v.L. Stirum kreeg ik 30 Jan. dezen brief:
+
152
Wel Edel Gestrenge Heer
Ik dank u voor de lectuur van bijgaanden en vraag tevens verschooning voor de
verminking van hetzelve. - Ik geloof dat met volhoudenheid men langzamerhand
de bezwaren zal kunnen overwinnen, als de fondsen maar toenemen en men de
plans niet te zeer uitbreide. Ontvang de verzekering mijner vriendschappelijke
Hoogachting waarmede ik de eer heb te zijn.
+

y

Arnhem 30 Jan. 64
UE Dw Dienaar
v. Limburg Stirum
y

r

31 Jan. Aan den H. J. de Bosch Kemper schreef ik heden.
Hoog Wel Geboren Heer
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Wil het mij vergeven zoo ik U. nog een oogenblik bezig houd over een zaak die
mij uit liefde voor mijn Land ter harte gaat.
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Den H. v. Limburg Stirum heb ik Confidentieel mededeeling gegeven van uw niet
zeer bemoedigend schrijven.
Waar moet het met een Volk heen dat zijn Nationaliteit helpt of laat vernietigen?
Het verdient geen zelfstandige Natie meer te wezen en is rot genoeg om tot
bemesting te dienen voor een grooter en krachtiger Nationaliteit. Gelukkig behoeft
men daar niet voor te vreezen zoolang nog mannen van oudnederlandschen zin
over die grootsche belangen waken: kon er slechts een kern van waarlyk libérale
mannen, vervuld van liefde voor Constitutionele vrijheid en nationaliteit tevens
gevormd worden! gezuiverd van al de parasiten-elementen die ons langzamerhand,
als het verstikkend klimop der eik, met hun doodend eigenbelang omslingeren.
+
Indien, gelijk ik in de Voorrede van Volk en Kunst voorzag, deze Stich- ting zoo
geschikt tot Volksontwikkeling en daarstelling van den duurzamen band tusschen +153
de hoogere burgerklasse en het Volk, zoetjes aan vergeten, weggemoffeld wordt,
onder Parken, ontzenuwende Moffrikaansche Volksconcerten, paleizen enz. (toch
al zeer gerécommandeerd door Handelsblad cum suis) dan zal ik, het koste wat het
wil den vinger drukken op den Kanker onzer Volkszelfstandigheid en vele
weldenkenden de oogen openen. r

De H. van Stirum twijfelt echter nog niet aan een goeden uitslag. - Een ton is al
veel om te beginnen - en indien eenige mannen als u krachtig voor de zaak
opkwamen, zou er spoedig meer bij elkaar zijn. - Indien ik alleen er voor ijver - heet
het terstond personele ambitie en lydt de goede zaak er onder - Mijn pligtgevoel
zegt mij dat ik het niet opgeven mag - anders deed ik het reeds lang - geloof dit vrij.
Met de meeste Hoogachting noem ik mij etc:
_____
Zond aan Tante Buijs op haar dringend verzoek een récommandatiebrief aan
mijn vriend A. Loudon, thans raad van Indie, om mijn neef W. Buijs zoo mogelyk
wat voorttehelpen. - Het is de eerste maal dat ik solliciteer - nooit deed ik het, noch
voor mij, noch voor een ander. _____
In de Heldersche en Nieuwedieper Courant (uitgave A.A. Bakker) heb ik Zondag
ij

y

24 ja. en Zondag 31 Ja. twee artiekelen geschreven tegen een passage uit het
o

werk van D. J.M. Sonstral (Nederland in 1813-14 in verband met de bevrijding van
r

Europa Amsterdam. H. Höveker 1863) - waarin de H. S. geheel tegen de waarheid
aan Rijk de eer toekent zijner zending naar Frankrijk, die ik (uit brieven van Ryk)
l

bewezen heb dat geheel alleen aan den Ad. C.H. Ver Huell toekomt.

+

2 Feb.
+

154

o

s

D. Stemberg verhaalde mij heden avond dat een oude D. op een dorp onzer
Veluwe gepreekt had ‘In mijn tyd heette een schurk, een schurk: een hoer, een hoer,
en een koets een koets; - maar tegenwoordig heet een schurk, een intrigant; een
hoer, een maîtres en een koets een kales. - de hemel geve dat de intriguant met
de maîtres in de kales naar de verdoemenis varen Amen!’ (historisch)
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+

Zend aan de Visser in den Haag ƒ40 voor mij geleverde prenten. - Een bankbiljet
N

o

+

3934 geëndosseerd met de letters Geb∴
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[G.] de Visser
Lithograaf in Den Haag.
Uit deze mededeling blijkt
dat Alexander de uitgave
van een nieuw album met
prenten voorbereidt.
+
Geëndosseerd
Met aan de rugkant.
Blijkbaar was het een
wissel.
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Maandag 8.
Heden kreeg ik een brief van Lelyveld die mij meldt dat zijn kindje gelukkig
genoegzaam hersteld is. _____
+
De Pruissen en Oostenrykers zijn Schlee[s]wijk binnengerukt en hebben van
verscheiden gevechten, volgens de laatste tijding de Dannenwerke met 60 stukken
geschut vermeesterd. Zal het blijken dat Pruissen voor Europa de doos van
+
Pandora heeft opengerukt? En de Fransche arend naar welken hemelstreek zal
hij den scherpen bek en klaauwen uitslaan? God geve dat men de gemeste
Hollandsche koe niet bij de horens pakke.
_____
+
Van morgen zond ik twee groote teekeningen op Mariëndaal vervaardigd,

+

Schleeswijk...
Begin februari 1864 viel
het Pruisische leger de
Deense provincie
Sleeswijk-Holstein binnen,
ogenschijnlijk om te
interveniëren voor de
troonpretendent Frederik
r
voordat de aanleg veranderd was, aan den H. van Eck met verzoek om zoo het VII van Augustumburg
niet indiscreet was met mijn, alles behalven jagdlustig, hondje los daar te mogen tegen de erfopvolger
Christiaan IX van
wandelen. - Ik dacht dat hij niet onder de kleine grondbezittertjes zoû willen
Denemarken. Frederik
gerekend zijn die altyd in angst verkeeren dat hun wild bij de buren zal overvliegen stond bekend als Duits
- en ook dat hij voor mij als teekenaar een uitzondering zoû willen maken. - Hij
nationalist.
kon het mij echter niet toestaan doch was zoo vriendelyk van een kamer in zijn
De Pruisische kanselier
boerderij tot mijn dispositie te stellen, mij den sleutel te geven van een hok etc:
Bismarck wilde echter van
Sleeswijk-Holstein geen
Duits vorstendommetje
maken maar dit gebied
annexeren. Alexander
+
koos partij voor
12 Feb.
+ Denemarken.
+
155
Pandora
De door Zeus
Daar ik tot mijn verwondering geen antwoord krijg op de ƒ40 gezonden aan G.
opgedrongen echtgenote
de Visser in den Haag schrijf ik hem hierover met opgave van het nummer van
van Epimetheus opende
t
een doos, waarin de
't B.b.
kwellingen der mensheid
_____
opgesloten waren. Zo
Gisteren was mijn vriend van Outeren bij mij die mij zeide dat menigeen in
werd vrouwelijke
l
m+
Amsterdam meer voor het Nat. Mü over zoude hebben indien men niet voorzag nieuwsgierigheid de
e+
mensheid fataal.
dat de A. Aristokratie er een Monument tot eigen glorie van zal willen maken.
+
Mariëndaal
Zie de annotatie bij p. 47.
l

+

m

Nat. Mü
Nationaal Museum.
+

e

A.
Amsterdamsche.

Fragment van p. 155 waarop een kaartje van Duitsland is geplakt.
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Heden avond kwam J.v. Outeren juist bij mij toen ik de volgende regelen in den
+
Kladderadatsch gelezen had.
+

Und wo fern an Ruslands Marken
Hemmend steht das Donauwehr
Bis wo deines Rheines Barken
Holland fängt ‘jusqu'a la mer’
Deutschland, Deutschland, stammverwandt
Warte, nur, mein Vaterland!’

Wij hebben toen ons hart in een duo van verontwaardiging lucht gegeven tegen
het inkankerende Mofficisme in Amsterdam en ook hier; Duitsche Komedie's,
kneipen, bierhuizen, Duitsche parasiten, bij hoopen, die als luizen zich
langzamerhand komen nestelen in de manen van den Hollandschen leeuw. Moffen en Joden zijn één - en als het Trojaansche paard ziet men onze Libéralen
de Duitsche ongodisterij en het kosmopolitisch Matérialismus binnenslepen!

Kladderadatsch
Satirisch Duits weekblad.
Geciteerd wordt uit het
nummer van 10 januari
1864, waar op de
frontpagina een ironisch
gedicht op het
expansionisme is
opgenomen:
Schleswig-Holstein,
meerumschlungen an
Deutschland, noch mehr
umschlungen.

Maandag 15.
Van morgen wandelende langs den Amsterdamschen straatweg komt uit het
+
boerderijtje tegen over Marienburg een meisje uit de deur met dikgezwollen oogen
en snikkende; zij staarde een jongen na die in een drafje naar de stad liep: twee +Mariënburg (of
Marienberg)
kleine jongens stonden te huilen in den deur. - Ik ging door. - doch aan de
+
Sterrenberg gekomen verweet ik het mijzelven dat ik niet gevraagd had naar de Landgoed dat aan het
begin van de negentiende
oorzaak dier droefenis daar ik mogelyk in 't een of ander van hulp had kunnen
eeuw op een deel van de
wezen. - Ik keerde terug en vroeg aan een straatwerker of hij wist wat daar
geslechte vesting tussen
gebeurd was.
de Utrechtse en
+
‘Het beest van die menschen is gestorven’ zei de man. - Ik ging binnen. - Op Amsterdamse straatweg
+
den deele lag de meid op haar knieën weenende naast de stervende koe. - De werd gebouwd.
+
De Sterrenberg
vrouw met loshangende haren kon niet spreken van het snikken: en vier kleine
Een
buiten te Arnhem,
kinderen zaten op een hoopje bij elkaar en huilden. - Geen tragedie van V. Hugo
waar
door de familie
heeft mij ooit zoo getroffen als dit eenvoudig Natuurdrama. - Ik was op het punt
Umbgrove
een fraai
van meê te gaan weenen met de rest. - Ik gaf de vrouw ƒ10 die ik bij mij had en
herenhuis werd gebouwd.
zei haar geen kosten van meesteren enz: te sparen. Indertijd was het
Zoo het beest sterft zal ik die menschen helpen. eigendom van de familie
_____
Poel.
r

n

Ik kreeg een invitatie van den H. Bar. van Kattendijke om een soort van
predikatie (hij is hoogst orthodox) bij hem voor huis van een Franschen Dominé
bij te wonen. - Ik kwam juist te huis van mijn wandeling en schreef hem het
bovenstaande hem aanradende er met zijn vrouw eens naar toe te rijden' daar
hij, ik ben er van overtuigd, gelukkig zoû wezen, deze wezenlyke ellende te
kunnen verzachten. Om vier uur ging ik nog eens bij die menschen zien: het
beest was nog niet gestorven, doch de Doctor had gezegd dat het de longtering
r

had. - De H. Van Kattendyke was er niet geweest. _____
Van avond kwam mr. Staats Evers mij een exemplaar offreeren van zijn werkje
+
Arnhem in 1813. - ik vertelde hem mijn ontmoeting en hij gaf mij terstond ƒ2,50.
_____
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156
De deel
In een Saksische
hallenboerderij het stal- en
werkgedeelte, dat in
tegenstelling tot het
oudere ‘los hoes’ van de
woonruimte is gescheiden.
De staldeuren waren
veelal naar de weg
toegekeerd om het inrijden
van karren te bevorderen.
+

+

Arnhem in 1813
Zie noot op p. 118.

r

Van den H. W.J. Momma uit Amsterdam kreeg ik een antwoord op mijn
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schrijven van 31 Jan. - dat mij veel genoegen gaf. - Voor een paar dagen is er een
vergadering der Commissie belegd, waarin 14 plannen zijn opengelegd en een
Commissie benoemd van de Heeren v. Eeghen, Abberdinck Thijm, H. ten Kate, de
e

Keijzer en Insinger om die plannen aan den Koning en Minister van Binn. Zaken
+
voor te leggen. - Hij schrijft in den brief o.a. 'er moge van komen wat wil - gij hebt
tot nog toe edel uw pligt gedaan, en wat veel, zeer veel, zegt, gij hebt de publieke +157
opinie geleid en den stoot gegeven. - De dag van heden is een gelukkige dag y

ik zal die 15 Feb. 1864 onthouden. r

Dezen brief schrijf ik nog vanavond aan den H. Momma.
y

Een woord om u te bedanken voor uwen goeden brief. - Deze 15 Feb. zal ik met
een kruisje aanteekenen, want het is een gelukkige dag voor mij geweest. Van
morgen op mijn wandeling was ik toevallig in de gelegenheid om de tranen van een
geheel boerenhuisgezin te stelpen - en van avond komt uw brief die mij terstond
een stuk heeft doen verscheuren dat ik bezig was te schrijven.
Veel liever houd ik mij stil - ik begrijp, onder ons, dat het beter is de verdere eer
etc: aan de Heeren Amsterdammers te laten, en mijzelven en mijne bemoeyingen
nu maar te laten vergeten. - De schoone en (ik wil er op sterven) voor Land en Volk
en Kunst heilzame, vereerende, voordelige stichting komt tot stand - dit is mij genoeg.
- Doch ik zweer u daarentegen dat zoo men er enkel een luxe gallerij van Dou's en
Ostade's etc: van maakt, zonder er een morele en Nationale Tendenz aan te geven,
ik het mij tot een pligt zal rekenen ‘coute-que-coute’ met alle wapenen die God mij
gaf zulk een zwakke en eervergeten handelwijze zoo hevig mogelyk te bestrijden
en aan de kaak te stellen. Doch - daartegen waken gij en anderen.
Ik zal nu niet meer in 't publiek over de zaak schrijven. - en blijf ook liefst buiten
alle commissien. - De overtuiging dat ik inderdaad van eenigen invloed ben geweest
om de zaak aan den gang te krijgen en te houden, is mij een genoegzame
zelfvoldoening - en uw brief deed mij ook daarom zoo veel genoegen omdat ik nu
aan historische werkzaamheden met een vrij gemoed kan beginnen, waarvoor ik
de materialen reeds lang bijeen bragt.
Heb dank voor uw welwillende betuigingen mijnentwaarts etc.

+

16 Feb.
+

158

Ik word, zoo het schijnt door het fatum op het spoor van alle rampzaligen gebragt.
- Van den boer komende, wiens koe van nacht gestorven was, ga ik de vallei door
+
onderlangs terug: tegen een boom leunende zag ik, juist de helling afgegaan zijnde,
een jongmensch, doodsbleek, staan, stroomen bloeds opgevende. - Ik ging door: +Onderlangs
De benedenweg langs de
hij zag niet op: doch nam een medicijnfleschje uit zijn zak en bragt het aan de
Rijn, die vanaf Hulkestein
mond. - Ik ging naar hem toe en zei dat hij in die regen niet op de weg moest
naar het stadscentrum
blijven, maar in een hospitaal gaan. - Hij antwoordde mij in plat-duitsch dat hij
dit eerst te vergeefsch in Nijmegen en van nacht in Arnhem beproefd had - doch loopt. Vroeger was daar
een grote vlakte.
dat hij nu op weg was naar Utrecht waar men hem had gezegd dat hij in het
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hospitaal kon worden opgenomen. - Ik gaf hem ƒ2,50 en zeide dat hij bij een boer
moest rusten en een kar huren om naar het eerste sta-
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tion gebragt te worden. - Hij dankte mij zeer en wilde het geld opsparen. - Ik gaf
hem hierop nog ƒ2,50 en drong er op dat hij zich naar den boer tegenover Hulkesteijn
zoû begeven. - Hij wilde zich echter eerst aan den weg neerzetten om wat bij te
komen. - Doch twee beamten van de Belasting die passeerden waren zoo vriendelyk
om zich op mijn verzoek over den armen man te ontfermen. _____
r

Gisteren was ik genoodigd bij den H. van Kattendyke om een Méditation van D
o

+

Eschhauer [?] bij te wonen. - Van morgen schreef ik hem dat er niet 5 maar 8
kinderen in dat arme huisgezin waren. - dat ik, nimmer in eenige kerk komende, +[?]
het inconsequent zoû vinden, eenige andere Godsdienstoefening te bezoeken. Lezing onzeker.
- Dat ik mijn pligten kende, gaarne gelooven wilde dat er meerdere te observeeren
waren, doch voor mijn leven al genoeg te doen had om die ik kende, gewetelyk na
te komen. - Dat ik echter zeer zijne zienswijze eerbiedigde in deze gewetenszaak,
etc - Heden avond kreeg ik ƒ10 als bijdrage voor de arme vrouw.
_____
+
Vanavond vroeg ik aan C.C.A. Last (mijn gewezen lithograaf) of hij eens wil laten
+
e
159
informeeren of de H. A.G. de Visser in den Haag is of niet. - Ik heb nog geen
antwoord op mijn tweeden brief.

17 Feb.
Gelukkig had ik van morgen den brief aan Last nog niet gezonden, daar ik de platen
van de Visser ontving.
_____
w

o

Van Mev. v. Outeren kreeg ik ƒ5 van D. de Waldkirch Ziepprecht ƒ2 voor de
arme vrouw. - Daar haar eergevoel er echter tegenopkomt om met een agent aan
de deuren geld te gaan opnemen - zoo voorzie ik dat ik zelf wel de meeste kosten
zal dragen moeten, wil zij aan een andere koe geholpen worden. - Ik kreeg ƒ19,50.

18 Feb.
Van morgen heb ik de vrouw bij mij laten komen en haar nog ƒ30 uit mijn beurs
gegeven. - Ik gaf haar tevens een lijstje van de volgende, in haar buurt wonende
personen, die ook zeker haar zullen ondersteunen. - Mevrouw Cort Heyligers en
e

t

de Hr. Ruysch (Amst. Str. weg) de Heeren Stok (Beaulieu) de Swart (Mariënberg)
Vriese (Lichtenbeek). en den volgenden brief aan die Heeren te doen lezen.
‘Voor eenige dagen vond ik het geheele huisgezin der arme vrouw, die U dezen
overhandigt, in tranen. - Hun melkkoe was gestorven. - Door dit verlies zijn plotseling
tien personen (er zijn acht kinderen en de man heeft de oogziekte) van hun middel
van bestaan verstoken. Eenige vrienden gaven ƒ20, ik voegde daar ƒ40 bij - Uwe
goedheid en menschlievendheid kunnen die ongelukkige menschen verder in staat
stellen de geleden schade te boven te komen.’
Mijne brave dienstboden kwamen bij mij binnen, en zeiden mij met de tranen in de
oogen ‘hier is ƒ2,50 meneer voor die arme menschen’ Ik zeide
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haar dat ‘dit te veel was’ maar er hielp niets aan ‘ja! wij weten wat het is een koe te
verliezen’. - Beider ouders hadden zulk een ongeluk ondervonden.
+
Dingsdag 23. Zaterdag schreef ik in de Arnhemsche Courant (voor Maandag 22)
+
+
160
een artikel Eene Nationale Inconsequentie , waarin ik eindelyk kon spreken
+
over het Nationaal Museum dat weldra in de Hoofdstad verrijzen zal. - Ik wees
Eene nationale
inconsequentie
op zijn dubbele waarde na de brand te Amsterdam, gaf de wensen te kennen
dat het niet enkel een Luxe-gallerij mogt worden maar zoû strekken tot veredeling Herdrukt in Schetsen met
de Pen [III], p. 92-95.
van het volk en versterking van den Vaderlandschen zin. - Toonde de
inconsequentie van het oprigten van een standbeeld te Amsterdam van Vondel te
Keulen geboren nu Dort er een van Scheffer heeft opgerigt die te Dordt geboren
doch zich ontwikkeld heeft in Parijs, daar genaturaliseerd en gestorven is. - en wees
ten laatste op het verlaten en schier niet meer vindbaar graf van den dichter der
+
Hollandsche Natie een Amsterdammer van geboorte. +
_____
De dichter der
Hollandsche
Natie
Kreeg een brief van Oom H. de Vaynes van Brakell waarop ik het volgende
J.F.
Helmers
was in
antwoord gaf. Muiderberg
begraven.
....................
Wat onze brouille betreft moeten wij het gebeurde nog eens ernstig récapituleeren.
U schrijft [‘]daar wij beiden gelijkelyk aanleiding tot onze tegenwoordige toestand
“vis-à-vis” van elkander hebben gegeven’. - Is dit juist? - Toen ik bij het vertrek van
Willemine afscheid van haar nam, was dit afscheid vriendschappelyk. Wij gaven
elkaar de hand- en daarna zag ik haar niet terug. Alles komt dus neer op het afbreken
van mijn engagement. Met u had ik niets uitstaande. - als oudsten en naasten
bloedverwant schreef ik u nagenoeg alle motieven die mij het trouwen met dat meisje
+
onmogelyk maakten - zij werden door u gerequiesceerd . - Zij bedankte mij niet, om
+
mijn karakter, onopregtheid, of om eenige schuld die aan mij lag - ik bedankte
Gerequiesceerd
haar en moest haar bedanken. - Délicatesse verbood mij dit aan geheel de wereld Goedgekeurd.
+
te zeggen. - Maar U kon aan W mededeelen dat aan U de redenen bekend waren
+
die mij tot dien stap genoopt hadden.
W
+
Wilhelmina
[de Vaynes
In plaats daarvan wordt mij door u en uw dochter de grootst mogelyke
van
Brakell].
Zie
beleediging aangedaan - en toen ik hier mijne gevoeligheid krachtig over te
naamregister
achterin.
kennen gaf - ontzegt gij mij uw huis. +
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Mijn moeder had ik pas verloren - mijn vader niet lang te voren - zonder broers
of zusters was ik geheel alleen in een huis vervuld van de meest grievende souvenirs.
- indien ik zwak ware geweest, en met mijn onafhankelyk fortuin als zoovelen afleiding
had gezocht - wie zoû voor God en menschen hiervan de schuld gedragen hebben?
Doch gelukkig had ik van mijn edelen vader geleerd in onafgebroken
werkzaamheid van den geest de vergetelheid van smarten die van buiten komen
te vinden - en dit heeft mij behouden, waar menigeen in mijn verlaten toestand tot
eenige zwakheid zoû zijn vervallen - want ook de wereld was onkundig en moet ik
onkundig laten van de ware toedragt der zaak. Van een kind af hield ik veel van W. en heb ik influencie ten goede voor haar
gehad - waarom zij plotseling mijnentwaarts veranderd is, blijft moeyelyk te verklaren
- maar, na al het gebeurde is het beter dat wij vreemd voor elkaar blijven. -
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Na haar huwelyk zal ik mij gelukkig rekenen indien u bij uw besluit blijft om ‘nimmer
op het verleden terug te komen,[’] en ik beloof, dat ik van mijn kant alles zal doen
wat in mijn vermogen is om uwe achting en vriendschap waardig te blijven, enz: _____
Willemine is geëngageerd met eenen mijnheer Chalmot of zooals hij zegt de
Chalmot. Ik heb verscheiden prenten uitgegeven bij eenen Chalmot, tout court. Maar wat erger is - van verscheiden kanten hoor ik dat deze kommies van 't
postkantoor, schulden heeft. - De plotselinge verandering van W. mijnentwaarts
schrijf ik nu wel toe aan de Berkhouts, wier broeder met de zuster van Chalmot
gehuwd is, en die voor ‘postillon d'amour’ in deze affaire van C. met mijn mank
gaand nichtje gediend hebben.

+

27
+

162

Gisteren Vrijdag 26 kwam v.d. Horst van Keppel bij mij. - Hij begon zeer
vriendschappelyk met de wensen te uiten dat ik het hem niet kwalyk zoû nemen
+
wat hij vroeger (betreffende den hoogst onregtmatige vordering uit de nalatenschap
+
van mijn oudoom C.H. Ver Huell, die ons de geheele Kemnade in al zijn
Vordering
testamenten, bekrachtigd door al zijn brieven gemaakt had) wat hij vroeger, zeide Herman Willem
Westerbeek van der Horst
ik, daarover met mij aan den stok had. - Ik antwoordde hem dat ik dat alles
vergeten en vergeven had, dat hij voor zijn belang had geijverd, en dat ik dit zijn procedeerde met de
gedrag, als pater-familias beäamde. - doch nu kwam dadelyk daarop vrij onhandig familie Ver Huell in 1861
de aap uit de mouw en vroeg hij mij eerst dringend en op het laatst bijna dreigend om de hoeve Ter Kuisch
onder Keppel. Het conflict
twaalfduizend gulden te leen. - Dit maakte mij driftig en ik zei hem dat ‘ik, nu hij
over dit deel uit de
dien toon aansloeg hem volstrekt en stellig weigerde iets hoegenaamd te leenen nalatenschap van Carel
en dat hij, al kwam hij met al zijn broers geen ander antwoord krijgen zou. -’ Hij Hendrik Ver Huell werd
draaide bij, en begon nu op mijn gemoed te werken - doch ik liet hem voelen dat met een minnelijke
het een schande was dat hij bij mij, een neef die reeds zooveel voor zijn
schikking afgedaan.
schoonmoeder deed, hulp kwam inroepen terwijl de twee zoons mijner tante veel
+
rijker zijn dan ik en hun zaken, volgens zijn eigen bekentenis steeds vooruit gaan.
+
- Zelfs heeft Frits Aberson van zijn hoogbejaarde en ziekelyke schoonmoeder
Veel rijker zijn dan ik
Herman Willem
Westerbeek van der Horst
was fabrikant in Zutphen.
Zijn zwager Herman van
der Hardt Aberson was
fabrikant in Laag-Keppel
en huwde Carolina
Frederika Wilhelmina,
barones van Isselmuden;
zijn kinderen maakten deel
uit van de directie van de
Keppelsche IJzergieterij.
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nog een groote erfenis te wachten . - Wij spraken later zeer vriendschappelyk en
ik beloofde hem rijpelyk alles te zullen overdenken.
_____
Den heelen nacht heb ik die zaak overdacht. Mijn vader gaf na den dood van
Tante C.H. Ver Huell, toen het bekend werd dat zij alles aan de Tengbergens in
Doetinchem, niets aan ons en aan haar gemaakt had, uit broederlijke affectie
+
veertienduizend gulden, hoewel v.d. Horst door bedrei- gingen en zaniken meer
wilde hebben. - hoewel zonder het minste regt of billykheid. Nu vraagt hij twaalfduizend te leen. - Wanneer ik die later terugvorder beginnen
dezelfde moeyelykheden en sta ik tegenover hem en Herman v.d. Horst wiens
inhaligheid ik leerde kennen: hier zie ik tegen op: wat moet buitendien de wereld denken indien ik leen, aan eene Tante wier
zoons zoo gefortuneerd zijn? - Ook dacht ik er over om v.d. Horst een cadeau
te geven om met zijn vrouw en dochter een afleiding op een reisje te vinden, voor
zijn beslommeringen. - Doch ook dan is hij de man niet om
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Een groote erfenis te
wachten
Frederik Ernst Carel van
der Hardt Aberson was
gehuwd geweest met
Rudolphine Henriëtte
barones van Isselmuden,
die op 10 maart 1853
overleed. Hij hertrouwde
in 1856 met Margaretha
Maria Versteegh. Hij kon
dus in ieder geval over
twee bruidsschatten
beschikken.
+
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erkentelyk te zijn - maar zal juist denken dat ik toegeef en meer en meer eischen
en mij zoeken af te persen. Ik heb dus van morgen het volgende geantwoord.
Waarde Neef
Ernstig en rijpelyk heb ik uw vraag om twaalfduizend gulden van mij te leenen,
overdacht. - En even als ik het u reeds gisteren zeide, verklaar ik ook bij dezen
gewetelyk, dat het, na alles wat mijn vader reeds uit broederlyke affectie geschonken
heeft en ik voor uw schoonmoeder deed, onbillyk en mij onverklaarbaar is, hoe gij
u tot mij met zulk een verzoek durft te wenden. - Indien ik zoo zwak en teerhartig
ware geweest van mij tot de bevrediging er toe te laten overhalen, zoû ik er door in
uwe achting en dus die van elk flink en verstandig mensch dalen. - Uwe positie is
voor het tegenwoordige moeyelyk, maar wie heeft niet met dagelyksche
tegenwerking, vijandschap, bemoeyelyking, miskenning, afgunst en nijd te kampen?
- Ik heb er een troostwoord voor uitgevonden en noem het ‘gijmnastie[k?] der ziel’.
- ik ben begaan met de onaangenaamheden die u tijdelyk kwellen, doch mag, kan
en zal stellig aan dit uw verzoek niet voldoen. De zoons uwer schoonmoeder kennen zeker deze uwe démarche niet - zij zouden
er zich over schamen. - tt en minzame groeten enz: - Arnhem 27 Feb. 64
+

g

+

Zat. 27. Heden zond ik het pendant der vorige groote tekening ‘Een hagepreek
o

in den tyd der hevigste vervolging’ aan D. Stemberg.
_____
Gisteren is Veltink nadat ik hem eenen krassen brief schreef omdat hij zijn
y

pacht niet op den bepaalden dag 22 Feb. zond, mij met vele excuses de pacht
van Ter Kuisch komen brengen. - Ik heb hem zeer heusch ontvangen en wil dien
+
ouden man [g]een treurige uren op zijn ouden dag bezorgen.
_____
De arme vrouw heeft nu ƒ80 à 90 bijéén en zoekt naar een koe.

+

164
Vorige groote teekening
Zie de
dagboekaantekeningen
van 31 januari 1864. Het
eerste stuk werd op 30
januari verzonden.
+

[g]een
Vermoedelijk een
verschrijving.

g

Zat. 5 Maart.
Van morgen kwam ik toevallig den rentmeester van v. Heeckeren (onder wien de
vrouw woont) tegen. - Ik vertelde hem alles; hij wist er van; doch zij had hem
voorgelogen en gezegd slechts 50 te hebben. - Vrijdag (gisteren) had zij een koe
voor ƒ70 kunnen koopen. - Van avond kwam zij bij mij. - Ik verweet haar met kracht
haar gedrag, dat ons een schrik voor weldadige bemoeyingen zoû geven, - zeide
dat zij zich moest schamen voor haar kinderen - dat ik dat geld aan een moeder
van 8 kinderen had toevertrouwd en dat zij nu schandelyk misbruik maakte van dat
vertrouwen; dat zij nu alle families in haar buurt wonende, door haar gedrag tegen
zich innam. - Na den eten ging ik nog eens naar den rentmeester - en ongelukkig
of gelukkig - vond ik haar daar. - Zij kreeg nu een duchtige les van ons beiden. - en
de rentmeester zal streng het oog op haar houden. _____
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Woensdag was er Vergadering van de Aandeelhouders in de nieuwe Komédie.
+
- Daar ik in de eerste Commissie was en zag hoe lax alles werd behan+

De eerste Commissie
In 1863 werden
beraadslagingen gevoerd
over de vervanging van de
Arnhemse schouwburg.
Dit leidde tot de oprichting
van een ‘voorloopige
commissie tot daarstelling
van een nieuwen
schouwburg’.
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deld bedankte ik toen. - hierom wilde ik nu niet spreken tegen het nieuwe ontwerp
+
- doch stemde voor het voorstel om de vergadering te verdagen tot dat de plannen
opengelegd en een nieuwe oproeping tot deelneming was gedaan. - Nu toch wil +165
men in plaats van de oude een nieuwen Schouwburg maken bijna even klein,
niet ryk, naauw, voor 780 personen. - Hoe jammer! - Op het laatste concert waren
2000 eerste plaatsen genomen à ƒ2,50 en ƒ3. - Zal in een gala-voorstelling of
buitengewone représentatie niet ligt de helft van dat getal opkomen? en dan heeft
men 4 à 500 plaatsen disponible. - Ik zeide dit aan leden der Commissie en anderen
en hoop dat men nog terug zal komen op een plan dat over 10 of 20 jaar weer zal
doen uitroepen ‘de behoefte laat zich gevoelen naar een grooter schouwburg-lokaal!’
en wat dan? bijbouwen en knoeyen zooals aan Musis Sacrum.
_____
Donderdag dineerde ik bij Weerts. - die er waren kende ik naauwlyks en heb ik
nooit kunnen beleedigen - en toch merkte ik meermalen een soort van hatelykheid
tegen mij op. - Ik geloof dat velen zich mijn vroeger werkjes herkend hebben of dat
+
anderen hen er zich in deden herkennen. - Op een jongmensch die ik dezer dagen
+
als een spion intriguant en valschaard leerde kennen heb ik een karikatuur
Een Jongmensch
Niet achterhaald.
gemaakt - men gelooft mijn talent en verve uitgedoofd - en men weet niet hoe
zeer ik tegen de lust tot satyre te kampen heb - en hoe gaarne ik mijn teekenstift
tot edele compositie's zoû dwingen - doch men zal mij door die onverdiende
scherpheid nog eens dwingen van de wapenen, die ik altyd tot mijn dienst heb,
gebruik te maken. - ‘Als een hond mij bijt - zal ik hem dan geen steen naar zijn kop
+
gooyen’ zegt Horatius.
+
_____
Als een hond...
Een
onderzoek in de
C. Kneppelhout schrijft mij geheel in mijne politieke zienswyze te deelen, en
gedichten
van Horatius
klaagt over de onverschilligheid van velen die aan Jezuiten en radicalen schoon
leverde
niet
het Latijnse
spel laat.

citaat op. Ook bij andere
bekende Latijnse dichters
werd vooralsnog niets
gevonden.

6 Maart.

Kreeg van morgen een brief van eene dochter (C.C.) van den 166 kunstkooper
+
Wisselingh, die mij schrijft dat haar vader failliet is: zij roept mijn invloed in om haar
+
vader eenig postje te bezorgen en om haar zusters voorspraak te zijn die
166
+
Woensdag a. hier komt om een Examen te doen voor een beurs voor 5 meisjes
. - Ik antwoord haar dat mijn invloed gelyk nul is, doch dat ik zal doen wat ik kan +Een beurs voor 5
en zend haar veertig guldens. - Haar vader heb ik altyd als een eerlyk man gekend meisjes
en ik weet welk een zwaar huisgezin hij te onderhouden had. - Nu gaat alles uit Vermoedelijk gaat het om
een toelatingsexamen
elkaar.
voor de kweekschool van
_____
Morgen ben ik jarig; ik zend een mooi ingebonden boek, voor 60 jaar door mijn de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen.
+
overgrootvader Eijtelwein aan zijn kleinkinderen geschonken en door mijn
grootvader aan mij, nu aan de kinderen van Aberson en voeg er ƒ10 voor Louisetje +Eijtelwein
Johanna Elisabeth
bij. Eytelwein (1772-1808),
Ten Cate is stervende: althans kan niemand meer ontvangen.
gehuwd met Willem de
Vaynes van Brakell, is een
grootmoeder van
Alexander Ver Huell.

18 Maart.
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Ik heb naar aanleiding van een opstel des Heeren Alberdingk Thijm een artikel
gezonden aan de Arnhemmer Courant van heden (Vrijdag) of morgen (Maandag.)
- à propos van Dramatische Kunst bestrydt
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Een artikel
Het ingezonden stuk
Dramatische Schoonheid
verscheen in de
Arnhemsche Courant van
22 maart 1864 en werd
herdrukt in Schetsen met
de Pen [III] pag. 95-97.

134
r

+

de H. A.T. de piëtistische en réalistische rigting - en ik pas zijne gedachten toe op
r
+
de schilderkunst en wijs er op dat deze gevoelens van den Secretaris der
De H. A.T.
e

Commissie voor het Nat. Museüm veel goeds voorspellen van de veredelende
strekking die aan deze Stichting kan gegeven worden. r

Ik ben benieuwd hoe de H. A.T. dit op zal nemen want hij schreef die woorden
met het oog op de Gijsbrecht van den Roomschgezinden Vondel, en als
recommendatie voor diens monument.
_____
Gisteren kreeg ik een brief van Fannij Bouricius, die mij inquiéteerd nopens de
ziekte harer Moeder.

Thijms artikel Dramatische
schoonheid, Vondel
gehuldigd, Phaedra
opgevoerd verscheen in
de Kunstkronyk, januari
1864, p. 19.

+

21
+

167

+

Zaturdag morgen is A. Harmsen , die voor eenigen tyd met vrouw en 5 zoons uit
de Oost is gekomen, bij mij den dag komen passeeren en Zondag gebleven voor +A.H. Harmsen
+
Naar de levensloop en
het Concert van Carlotta Patti . - 's avonds (Zaturdag) kreeg ik een brief van
w

+

Tante Buijs dat zij met haar 2 dochters en juf. Scheidius voor het Concert wilde
overkomen en vroeg belet om bij mij thee te drinken. - Toen kort na mijn
engagement de opinie tegen mij was, wilden zij naauwlyks met mij wandelen en nu. - Zij kwamen; ik betaalde natuurlyk de plaatsen, zij soupeerden bij mij en ik zal het verleden dan maar weêr vergeten. - ‘Petites vengeances’ heb ik
altyd kleingeestig gevonden. - Ik wil met de menschen zijn, öf op een goeden,
vriendschappelyken voet -öf, hen liever in 't geheel niet zien. Heden morgen is Harmsen vertrokken. - hij schijnt reeds een groot fortuin
e

bijéén te hebben - en verhaalde mij dat hij een 2. plantagie had aangelegd. Hij
is bij de hand - doch zijne principes zijn niet de mijne. _____
+
Van morgen beter tijding van Tante B. - Haar dochter schrijft dat zij geschreid
had toen zij over mij sprak en zeide dat ik altyd zoo goed voor haar ben geweest
en dat zij mij als een zoon beschouwde. - Niemand van mijn famille heb ik dan
ook ooit, het eerste, onbeleefd behandeld of beleedigd - doch zoo zij het mij
onverdiend deden, heb ik mogelyk wel eens te heftig gerépliceerd. - Maar mijne
andere neven waren veel uitlandig of afwezig - of hadden broers en zusters,
zoovele afleiders! - en ik - was altyd alleen, altyd bij mijn ouders, altyd in het vuur.
-

werkzaamheden van
Alexander Harmsen, die
waarschijnlijk geen militair
van het
Nederlandsch-Indische
Leger was en geen functie
in goevernementsdienst
vervulde, is vergeefs een
onderzoek ingesteld.
+
Carlotta Patti
Op 20 maart 1864 gaf de
zangeres Carlotta Patti in
het kader van de
Arnhemse volksconcerten
een afscheidsvoorstelling
in Musis Sacrum.
+

w

Juf. Scheidius
Welke ongehuwd familielid
of welke echtgenote van
de Familie Scheidius
hiermee werd bedoeld,
kon niet worden
nagegaan. Er waren twee
ongehuwde jongedachters
woonachtig in Arnhem en
+
23 Maart.
omgeving.
+
+
168Tante B.
Johanna Christine
Frederica Elisabeth de
's Morgens vroeg kwam mijn oppasser Hendrik Wiggers mij zeggen dat hij met
Vaynes van Brakell. Zie
den brievensteller het eerst het lyk gevonden had van een man die zich
naamregister achterin.
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onderlangs voor den kop had geschoten . - Ik kleedde mij terstond en liep naar de
+
aangewezen plek. - V[l]ak tegenover Bellevue halfweg den berg op het paadje
Voor den kop had
geschoten
dat links naar benedenlangs leidt stonden een paar agenten en een troepje
menschen. - De agenten maakten mij plaats en namen op mijn verzoek de hoed In de Arnhemsche
Courant van 24 maart
van het hoofd van den ongelukkige. Hij lag op den rug, het pistool tusschen de
uitgestrekte beenen, de armen langs het ligchaam: de handen waren rood maar 1864 is een bericht over
deze zelfmoord
de vingers blaauwachtig: hij had de handen van iemand uit den burgerstand:
opgenomen.
doch zijn kleeding was die van een heer uit den gegoeden stand. - een bukskin
jas, broek en vest van dezelfde donkerbruine geruitte stof, een zijden das met
doekspeld; een ronden hoed lag naast hem. - de linker zijde van het gezicht was
geheel met geronnen bloed bedekt, zoodat men het oog noch de
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mond onderkennen kon. - doch het regter oog was half geopend en de appel naar
boven gekeerd. - de hals en das waren geheel met bloed bedekt en uit de neusgaten
was het bloed met een dunnen straal over den wang naar het regter oog gevloeid.
- Hij scheen een man te zijn tusschen de 30 en 40 oud, goed en sterk gebouwd, en
is hier aan niemand bekend. - heden verneem ik dat zijn goed gemerkt was C.B. en dat hij een adres bij zich had van eenen Pietersen, Commis-voyageur te
Amsterdam. Te huis gekomen heb ik er een schets van gemaakt. - Een roman - maar die
onleesbaar daar voor mij lag. Tijding dat mijne Tante Bouricius aan den Helder beterende is. -

+

29 Maart.
+

169

Mijn oppasser verhaalt mij dat het lyk van den zelfmoordenaar denkelyk dat is van
den kamerdienaar van den Baron van Nagel te Deventer(?) - die daar 5 jaren gediend
had - zeer in den gunst stond van zijn heer - daarom benijd - men noemde hem de
‘gek van den Baron’ - Nu onlangs was hij uit zijn dienst ontslagen - Zijn meisje te
Utrecht had hem daarom bedankt - en het dénoüement was het pistoolschot van
onderlangs. Nooit zie ik de fatale plek zonder er aan te denken dat daar in de
doodelykste zielsbenaauwdheid een arm schepsel zijn laatste wanhopende bede
tot zijn schepper heeft opgezonden.
_____
+
Een plaat op de ongelyke strijd tegen Denemarken, die ik voor eigen kosten wilde
+
uitgeven, heeft de rédactie voor de Tydspiegel gevraagd.
Een plaat
De prent ‘Zal nu niet één
van jelui grooten 'm
helpen?’, waarbij de
non-interventie van
Engeland en Frankrijk in
het Pruisisch-Deense
conflict om
Sleeswijk-Holstein wordt
bekritiseerd. (Hier-en-Daar
nr. 1), afgebeeld op p.
136.

April
Maandag 4

Zaturdag (2 April) is Thieme mij komen vragen of ik niet in plaats van een plaat
in den Tydspiegel, hem een cahier met losse platen wilde geven die op ongelijke
tijden zullen uitkomen, waarvan hij er nu ten spoedigste twee, in een voor al de
platen bestemde portefeuille, zoû verzenden en welke uitgave hij mij beloofde
met alle liefde en zorg te willen behandelen! - Ik nam het aanbod aan - zond hem
Zaturdag nog, een inleiding en een recommendatiebrief aan C.C.A. Last, dien ik
het liefst als lithograaf gebruik. - De 20 platen zullen op ƒ6 komen. - De plaat op
+
Denemarken is klaar en een tweede (een Diner) bij Last. - Van morgen zag ik het
titelblad. - Thieme proponeerde mij een titel Indrukken van den dag. - Doch deze +Een Diner

De plaat Magen-parade in
Hier-en-Daar nr. 2.
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vond ik te lang en is ook reeds door Douwes Dekker (Multatuli) gebruikt voor een
+
proza-uitgave die fiasco maakte. - Nu zal het heeten Hier-en-daar. Deze titel is
Multatuli
Indrukken van den dag,
nieuw en slaat op schetsen uit ons Land, uit den vreemde enz: medegedeeld door
_____
+

o

r

D. Keyzer (Red. van den Tydspiegel) kwam mij Zaturdag om de plaat vragen
en ook om eenig geld voor eene wees. - Ik gaf hem het laatste.
_____
Toevallig bij Strackeé, den beeldhouwer aanloopende, vernam ik van hem iets
+
dat mij verontwaardigde. - Weldra zal hier een Kunst-tentoonstelling wezen Strackée heeft een uitmuntend beeld van Vincent de Paul gereed en ook een
schone buste van den Hr. Froijn. - Welnu! de Commissie (op één na allen
schilders) heeft, voor het eerst geweigerd deze werken toetelaten! - Van een
docent! (want Strackée leert op Kunstoefening het boet-

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

Multatuli, verscheen in het
najaar van 1860 bij
Thieme in Arnhem. Het
was een verzameling
brochures, bestemd voor
zijn kandidatuur voor de
Tweede Kamer voor Tiel.
Er is een open brief aan
de minister van Koloniën,
Rochussen, opgenomen,
waarin het Cultuurstelsel
wordt aangevallen en
recht voor de Javaan
wordt geëist. Alexander
zal de titel inderdaad wel
omineus gevonden
hebben.
+
170
+
Kunst-tentoonstelling
Over deze tentoonstelling
werden geen nadere
gegevens aangetroffen.

136

Alexander Ver Huell, ‘Zal nu niet één van jelui grooten 'm helpen?’ Prent naar aanleiding
van de Pruisisch-Deense oorlog om Sleeswijk-Holstein, 25 maart 1864. Hier-en-Daar,
schetsen uit de portefeuille van A.V.H. (Arnhem, 1864), prent nr. 1.

seeren). - Van een beeldhouwer die de roem onzer stad moest wezen - die de roem
van een Land kan worden. - Terstond heb ik aan den burgemeester, dien ik ken als
een libéraal voorstander der schoone kunsten, geschreven, hem gebeden het atelier
van Strackée met een bezoek te vereeren, hem gezegd hoe men Strackée uit den
baan wil knikkeren, hem gewezen op de uitdrukking, de losse breede drapperie, de
smaak der ordonnantie - in één woord op het waarlyk géniale van den arbeid van
Strackée en den wensch te kennen gegeven dat hij, Burgemeester, zijn
veelvermogenden invloed wel zoû gelieven aan te wenden ten einde de Commissie
van haar fatale voornemen terug te brengen. - hem tevens verzoekende Strackée
er buiten te laten om den armen kerel in geen onaangenaamheden te wikkelen. Dit zal mij weder kleine vijandschappen bezorgen - ‘fais ce que tu dois - advienne
que pourra!’ _____
Juist gisteren een jaar geleden stierf mijne Moeder. - Gisteren herdacht ik lang
die koortsige dagen - van twijfel, hoop, strijd, diepe droefheid en pijnigende
onzekerheid. - Zoo ooit heb ik toen de énergie, die ik mij langzamerhand eigen
maakte, gezegend. -
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+

12 April
+

171

De laatste maal dat ik een bedankbrief van onzen ouden Rotterdamschen knecht
Termaten kreeg was zijn schrift met bevende hand geschreven en meldde hij mij,
dat hij dagelyks zwakker werd. - Hij gaf wederom te kennen hoe gaarne hij ‘den
+
jongenheer dien hij aan zijn hand zoo dikwijls naar de Fransche school had gebragt
+
’ nog eenmaal voor zijn dood zien wilde.
Naar de Fransche
school...
Van het heerlyke weder van morgen heb ik geprofiteerd om den ouden man
eens te bezoeken. - Ik had moeite zijn huis in de lange Frankenstraat te vinden. Men kan deze gebeurtenis
dus tussen 1827 en 1833
- Kwam eerst op een donker portaal bij een man met een houten been teregt. plaatsen.
daarboven woonde Termate. - Hij herkende mij niet - hij had mij in lange niet
gezien - daar ik eenmaal te vergeefs zijn woning gezocht en altyd plan had hem
eens met zijn vrouw naar hier over te doen komen. - Plotseling echter herkent hij
mij - slaat zijn beide handen op mijn schouders - en begint te weenen. - Ik begon
terstond herinneringen uit den ouden tijd op te halen ‘Herinner je je nog Termaten,
hoe lief je die sterk-kers over je werkhok had geleid?’ - ‘Ja, en om de ramen heen!’
- ‘En over 't dak!’ - ‘En daar tusschen in hing mijn druif!’ Wij spraken over mijn ouders.
- Er hing aan de muur een teekeningje van mijn vader en ook een van Mama, beiden
in lijstjes. - ‘En als zoo'n kleine jongen heb ik hem aan de hand gehad - en nou kijkt
ie me over mijn hoofd heen!’ - Ik gaf hem vijftig guldens doch liet hem beloven goed
voedsel te nemen - want de oude man was schier te zwak om te staan. - Zijn vrouw
zei ‘en nu zal ik je ook een nieuwen borstrok maken’ - maar Termaten riep uit ‘wat
een nieuwen? Wie zal die dragen als ik dood ben? -’ hij hield mij lang bij de hand
en met moeite scheidde ik van den ouden, eerlijken dienaar mijner kinderjaren. -

+

14 April
+

172

Het spijt mij nu haast dat ik mij niettegenstaande mijn treurige ondervinding door
D.A. Thieme heb laten overhalen om een nieuw Plaatwerk Hier-en-daar uittegeven.
Al onze schrijvers, Courantiers enz: behooren tot de libéralen of ultra's - zij
beschouwen mij als een soort van aristocraat - van daar algemeene tegenwerking.
- Dit cahier gaf ik weder voor niets, zooals alle de cahiers die ik bij Thieme uitgaf. Na de 400 exemplaren heb ik echter een honorarium bedongen. - omdat ik heb
gemerkt dat zij zich dan meer moeite geven dan wanneer men het geheel gratis
geeft. - Woensdag 1.1. zoûden de 2 eerste platen uitkomen. - doch maandag was
er reeds veel gedrukt en ik schreef (zoals ik steeds met mijn uitgevers deed) een
zeer beleefden brief waarin ik Thieme verzocht om Maandag althans de exemplaren
naar Amsterdam alleen te zenden daar de plaat op Denemarken geheel een
actualiteit is. - In plaats van mij te spreken of te antwoorden, kwam er niet alleen
Maandag niets uit, maar ook Woensdag hield hij zijn belofte niet en heden Donderdag
avond is er nog geen portefeuille gereed. -
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Ik verwonder mij altyd over het schaamteloze liegen van die lieden. - Zoo liet ik
+
v. Kesteren te Amsterdam eens een halfuur lang leugens op leugens stapelen daar
+
hij niet wist dat ik van Arnhem komende 's morgens terstond door was gereisd
Een halfuur lang...
Van Kesteren
naar den Haag, daar den lithograaf gesproken had en
lithografeerde voor
Alexander Ver Huell de
platenbundel Wit en Zwart,
dat voor een deel uit
bijdragen voor de
Nederlandsche
Volksalmanak voor 1858
bestond. Indien het hier
beschreven incident heeft
plaatsgevonden, moet dit
tussen 17 en 20 maart
1859 zijn gebeurd, omdat
Alexander zich toen
blijkens
dagboekaantekeningen
van zijn moeder in Leiden
en Amsterdam bevond.
Details werden
beschreven in een brief
aan de Vlaamse dichter
Jan van Beers van 14
december 1858 (Koninklijk
Museum voor het Vlaams
Cultuurleven in
Antwerpen,
catalogusnummer 33162).
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's avonds weder in Amsterdam kwam met de zekerheid dat v. Kesteren mij
voorgelogen had. +
Hoe heeft Gebhard mij behandeld dien ik duizenden liet verdienen - hoe dikwijls
zijn mijne ideën verraden, mijne uitgaven vertraagd om anderen, vriendjes voor +Heeft Gebhard mij
behandeld
te laten gaan, hoe dikwijls mijn plannen daardoor verlamd en vernietigd!

+

16 April Zondag
s

Gebhard (zie naamregister
achterin) was vanaf
Alexanders debuut met
Zoo Zijn Er! in 1846 tot de
jaarwisseling van
+
173
1855/1856 Alexanders
uitgever. Toen gingen zij
met ruzie uiteen.

Ontvangen van den Not. Ketjen even als ten vorigen jare de gelden der
+
Doesborgsche hypotheken .
+
Ketjen schrijft mij o.a.
Doesborghsche
hypotheken
‘Om kort te gaan zal ik u alleen zeggen dat ik martelaar ben wegens
Vgl. de annotatie op p. 39.
vrijmoedigheid in het zeggen van mijne opinie over de daden van anderen.
Nimmer had ik gedacht dat men zooveel haat op zich kon laden door dat ééne
groote, achtbare principe te vergeten dat men niet moet handelen en spreken om
der wille der waarheid en van het algemeen nut maar om der wille van eigen intérest,
zich bij elk aangenaam te maken en ‘à toute occasion soigner ses intérêts[’]: ziedaar
de ware levenswijsheid van den mensch levende voor het stof, zonder ideaal en
zonder geloof.
_____
Dit frappeerde mij want juist voor eenige dagen zond ik een plaat tegen deze
+
matérialistische rigting naar den Haag, waarvan ik van morgen de lithographie
+
corrigeerde en die morgen gedrukt wordt. - Het is No. 3 van mijn nieuw cahier
Een plaat...
De prent nr. 3, getiteld Wie
Hier en daar.
Ketjen heeft gelyk[:] van Rénan af tot op velen onzer moderne théologanten, mij, oude vrienden
optafeldansende,
wordt er met zamenwerking van vele ambitieuse partijen een fatale, zooals het
verscheen. Het blijkt de
bulldog uit Alexanders
studententijd te zijn. De
dialoog is als volgt:
‘Wel Bull'tje ben jij daar?
waar kom jij van daan?’
‘Honden-planeet.’ ‘En wat
doe je daar?’ ‘Eten.’ ‘En je
levensdoel is 'r?’ ‘Zoo lang
mogelijk te eten’ ‘Je
idéaal?’ ‘Een biefstuk.’ ‘En
je geloof?’ ‘Stofwisseling.’
‘Maar Bull - blijf hier - word
mensch van de 19e eeuw
- dignus es intrare in
nostro docto corpore!’
[‘Ge zijt waardig om toe te
treden tot ons geleerd
corps!’]
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+

+

heet Pantheïstische of Deïstische , maar in den daad Materialistische, leer verspreid,
+
waarop ik echter voorzie dat een krachtige, edele reactie volgen zal.
Pantheïstische
Volgens de opvatting die
_____
+
+
de wetmatigheid van de
Eberson, de vriend der Ten Kate's , een Arti-et Amicitiae-man die in den
gelijk stelt met God.
beginne het Museum Willem I tegenwerkte, maar nu het tot stand komt, ook een natuur
+
Deïstische
model leverde, wordt heden in het Handelsblad vermeld - hoewel zijn plan niet
Volgens de opvatting dat
aangenomen, en geen 1e of 2e premie kreeg. - en al de moeite die ik mij jaren
God na de schepping
gaf - wordt vergeten. - Ik zal er mij volstrekt niet meer over uitlaten - doch wanneer geen persoonlijke leiding
het Museüm eens staat - mogelyk de loop der zaak van zijn begin af mededeelen. geeft aan het natuurlijk
gebeuren.
+
[Herman] ten Kate
In 1862 voorzitter van Arti
et Amicitiae.
+
+
174zie 6 april 1862

+

27 April.
+

Gisteren vernam ik dat er in de Rotterdammer een zeer flatteus artiekel over de
Hier- en daar stond. - Ik kan niet zeggen dat mij dit genoegen doet. - Maar een
beetje geld zoû het mij kosten om in schier al onze maandwerken een blufferige
annonce te doen plaatsen - doch nooit deed ik en nooit zal ik ééne démarche
daartoe doen. _____
Het blykt toch goed te zijn geweest dat ik de onjuiste en onbillyke beschryving
van Sonstraal over het gebeurde aan den Helder in 1813 van den Heldersche
Courant van half januarij wederlegd heb. - Want den 2-3 Mei worden de feesten
der bevrijding aldaar gevierd en Sonstraal had aan Rijk de eer gegeven van het
+
behoud der vloot die alleen aan Oom toekomt . -

+

In de Rotterdammer
Alexander is vermoedelijk
verkeerd geïnformeerd. In
de Rotterdamsche noch
de Nieuwe Rotterdamsche
Courant werd een
recensie van Hier-en-Daar
aangetroffen.

+

De eer gegeven...
Als verdediging voor de
pro-Franse houding van
Carel Hendrik Ver Huell na
de
onafhankelijkheidsverklaring
van 20 november 1813
werd aangevoerd dat de
in Den Helder gelegen
vloot zonder zijn optreden
ten prooi zou zijn gevallen
aan plundering door
opstandige Amsterdamse
bootwerkers.
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Nu kreeg ik van morgen een brief van de Commissie der Feestviering waarin o.a.
het volgende voorkomt.
‘Ter dien gelegenheid wordt ook gedacht aan Uwen grooten voorzaat den admiraal
Ver Huell wiens naam bij de ouden Helderschen altyd nog met eere wordt genoemd,
wiens weldadig bestuur, ook in een moeyelyk tydsgewricht, men zich na een verloop
van 50 jaren nog met genoegen herinnert, ofschoon men juicht over de zegenrijke
bevrijding van de vreemde heerschappij. enz.’
Ik antwoordde
Wel Edele Heeren
Ten hoogsten gevoel ik er mij door vereerd, dat het gedrag van mijnen oudoom in
de moeyelyke tydsomstandigheden, waarin hij zich bevond, door de bewoners van
den Helder op een even edelmoedige als verlichte en zaakkundige wijze wordt
beoordeeld, en met U meen ik als Nederlander er voor erkentelyk te moeten zijn,
dat mannen van eer en kunde, in de dagen der verdrukking, hun diensten niet aan
hun geboortegrond onttrekken.
+
Ook ik juich over de bevrijding - doch ben er trotsch op dat de Admiraal met zijn
+
+
175
militaire beginselen niet getransigeerd heeft, maar trouw bleef tot het laatste toe
+
aan eed en pligt.
Transigeren
Sjoemelen.
Wilt mijn gevoeligen dank ontvangen voor uw vereerend schrijven, en weest
overtuigd dat ik van harte deelneem in de vreugde van uw herinneringsfeest, 't geen
ik wensch dat naar aller genoegen zal gevierd worden en strekken moog tot
versterking van den nationalen zin op een zoo belangrijk punt van ons dierbaar
Vaderland.
Met de meeste Hoogachting heb ik de eer
enz. _____
In dezen jaren dat ik geen platen uitgaf en in de Arnhemmer slechts artiekels over
reizen of kunst uitgaf - heb ik weder de kleinheid der menschen ondervonden. Nu
zij begonnen te denken dat ik niet meer kon of wilde voor het publiek werken +
begonnen zij mij al hatelyker en hatelyker te behandelen - eerst te calomnieeren +
+
Calomniëren
en nu dit jaar, niets op mijn gedrag kunnende aanmerken - te ridiculizeeren . Belasteren.
doch nu ook heb ik regt eenige waarheden te zeggen die niet iedereen even
+
Ridiculiseren
aangenaam zullen wezen. Belachelijk maken.

10 Mei
Van de Hier en Daar is reeds op 300 exemplaren ingeteekend. - Maar ongelukkig
is het dat ik de ideën of in den Haag of hier aan lithographen en allen die bij hun in
en oploopen moet open geven. - Een voorstelling op Pruissen die ik 2 Mei aan den
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+

lithograaf gaf, stond gisteren eenigzins omgewerkt in den Spectator . D.A. Thieme
+
is mijn uitgever en ook met Nijhoff die van de Spectator. - De Tijdspiegel platen
Den Spectator
+

o

heb ik moeten staken om deze verraderij. - D. Stemberg heeft mij echter
verzekerd dat dit buiten Thieme's schuld geschiedde.
+
Daarom schreef ik hem heden, toen men mij veel te vroeg text voor een plaat
kwam vragen die gelithographieerd wordt. ............................... ‘Ik weet dat hetgeen
vroeger geschied is buiten uw schuld plaats vond en vertrouw thans geheel op
u. Ik handelde en handel steeds ter goeder trouw
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In de Nederlandsche
Spectator van 9 mei 1864
bevindt zich een tekening
van Schmidt Crans over
de Pruisische
expansiedrift, met
overigens totaal
verschillende
voorstellingen.
+
Heb ik moeten staken
In januari 1859 ontwierp
Alexander een prent De
kunstenaar en zijn ideaal.
Voordat zij werd gedrukt
verscheen elders een vers
met dezelfde strekking.
Alexander trok zijn prent
terug en schreef een
ingezonden stuk in De
Tijdspiegel, 1859 deel I. p.
96.
+
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140
en verwacht hetzelfde van hen die van mijn werken en inspanning voordeel genieten.
etc.’
_____
De feesten van den Helder zijn zeer goed afgeloopen en in de gedécoreerde zaal
stond de naam van den Admiraal Ver Huell boven aan onder de mannen van 13.

19.
Met verbazing hoorde ik voor eenige dagen dat mijn oude en beste vriend Henri
w

Engelberts Juf. Maria Anemaet bij hem te logeeren heeft gevraagd. - Dit moet dan
zijn geschied door de wil van Mevrouw, die een vriendin is van Willemine de Vaynes.
- anders kan ik het mij niet begrijpen. - Het gevolg zal wezen dat ik nu ook met hem
mij brouilleeren zal. - Henri wien ik zoo dikwijls diensten bewees, wiens confident
ik was in al zijne amouretten, wiens brieven ik jaren lang bewaarde en nu onlangs
eerst op zijn verzoek verscheurde!
_____
Mijne Tante Bouricius is Zaturdag l.l. bij mij komen logeeren. Zondag was de
s

geheele famille bij mij! - Coosje had al Tante Bour. verteld dat Maria A. bij Henri
logeerde - Tante vertelde het mij - Coosje was boos dat Tante het mij had
medegedeeld - Tante Buijs weder om diezelfde reden op Coosje. - Welk geknoei!

+

20. Mei
+

177

Van morgen ontving ik voor het eerste gedeelte van het Honorarium der Hier en
r

+

daar ƒ300.- Ik heb die driehonderd guldens gezonden aan den H. A.L. Brandt . Voor de betrekkingen van gesneuvelde en gevangen Denen, met deze woorden.
Wel Edele Heer
Ingesloten heb ik de eer UE. een muntbiljet van ƒ300 te doen toekomen zijnde
het Honorarium van eenige door mij geteekende schetsen, als blyk mijner
sympathie voor het moedige en door overmagt verheerde Deensche Volk.

21.
r

Eene dankbetuiging van den H. A.L. Brandt en kennisgeving dat hij de ƒ300 aan
het Centraal Committée te Kopenhagen zal zenden.
r

+

- (Zoo Gerard Keller, Cremer of eenig ander H. van het Bent zooiets gedaan
had - welk een leven zoû er over gemaakt worden. - Nu - weet zelfs niemand het
- en zoo behoort het ook.)

23.
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+

A.L. Brandt
Op 6 maart adverteerden
A.L. Brandt en G. Brandt,
kooplieden in Amsterdam
en consuls voor
Denemarken, in de
Arnhemsche Courant met
een oproep voor de
inzameling van gelden
‘voor de betrekking van
gesneuvelde en gevangen
Denen’. De Arnhemsche
Courant publiceerde ook
geregeld de resultaten van
deze inzameling.
+

Het Bent
Vermoedelijk de redactie
van De Nederlandsche
Spectator.

Engelberts schrijft mij dat hij Jufvrouw Anemaet zelfs niet zien zal. - Wat gebeurt
hier nu? wil men mij ook met hem brouilleeren? Het schijnt dat men al mijn vrienden
van mij los wil maken. - Overal onopregtheid en draayerijen. _____
w

Ontving van Mejufv. Géorgine van Dijk de Poëzien van haar overleden broeder
+
Louis - en zond haar heden Victor-Hugo's Huis te Jerseij met twaalf geëtste platen
+
in een ryken band, voorin schreef ik het volgende versje
Victor Hugo's huis te
Jersey
Na de staatsgreep van
president Louis Napoleon
Bonaparte op 2 december
1852 ging Victor Hugo
openlijk in verzet. In een
gedicht als Les
Châtiments en pamfletten
in proza als Napoléon le
Petit en Histoire d'un
Crime ging hij heftig tegen
de nieuwbakken keizer te
keer, waardoor hij uit
Frankrijk moest uitwijken;
hij zocht tijdelijk zijn verblijf
in Vianden in Luxemburg
en op de Engelse
kanaaleilanden.
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+

à Mademoiselle G. van Dijk
+

178

Souvenir
+

(à son frère le poète Louis .)
+
Ah! j'ai relu souvent avec un charme extrême
Ses vers si doux et si gracieux. Il avait de Musset, du poète que j'aime
L'accent suave et mélodieux: Même regard rêveur, même front qui reflète
Du penser le rayonnement [doorhaling]
Même taille nerveuse et belle et noble tête...
Mort aussi prématurément.
J'étais là, quand le Rhin, le vieux Rhin germanique,
Sur ses bords l'a vu mourir Poète - il expira comme le cigne antique Un chant fut son dernier soupir.

+

Le poète Louis
Louis van Dijk overleed op
23 juli 1860 in een ‘maison
de santé’ (rusthuis) in
Bonn. Alexander Ver Huell
was in die stad om een
kuur voor de genezing van
zijn ogen te ondergaan.
+
Ah! J'ai relu...
‘O, vaak heb ik met
opperste vervoering zijn
zo zoete en bevallige
verzen herlezen. Hij had
van De Musset, de dichter
van wie ik houd, het
zachte en melodieuze
accent, dezelfde
dromerige oogopslag,
hetzelfde voorhoofd dat de
uitstraling van de
gedachte weerspiegelt,
dezelfde nerveuze
gestalte en dezelfde
schone en edele kop ...
Eveneens voortijdig
gestorven. Ik was daar
toen de Rijn, de oude
Germaanse Rijn hem op
zijn oevers heeft zien
sterven. Als dichter - blies
hij zijn laatste adem uit als
de zwaan der Oudheid een lied was zijn laatste
ademtocht.’ Met de zwaan
der Oudheid wordt wellicht
Orpheus bedoeld, die
volgens Plato in een
zwaan zou zijn veranderd
nadat hij door de Furiën
was gestenigd. Dat zou
dan overeenstemmen met
de geestesgesteldheid van
Louis van Dijk toen deze
stierf. Overigens gold de
zwaan als een voertuig
der Muzen, omdat hij in
stervensnood altijd zou
zingen.
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26.
Gisteren (Woensdag) heb ik Tante Bouricius naar Doesborgh gebragt. Anna, de
kamenier van Tante de Vaynes reed mede. - Tante Bouricius heb ik bij mij zoo
gastvrij mogelyk onthaald - een zomerjapon haar cadeau gedaan. - dit vertelt zij
echter, heb ik bemerkt, aan niemand. - Bij Tante Buijs in Doesborgh logeerde Fanny
Bouricius. - Ik wil het vroeger gedrag der Buijzen jegens mij geheel vergeten - doch
zij moet niet in haar vroegere achterklap vervallen. Nooit hoor ik het luiden van een oude Doesborghsche torenklok zonder dat mijn
+
hart begint te kloppen. - Toen mijn ouders in Rotterdam woonden gingen wij ieder'
+
zomer eenige weken in Doesborgh logeeren bij mijn grootvader de Vaynes of
Mijn ouders in Rotterdam
Van 1822 tot 1850 had
Ver Huell. - Die weken waren voor mij de gelukkigste van geheel het jaar. Alexanders vader Maurits
Meestal was ik koortsig den nacht voor ons vertrek - een paar maal had ik een
een betrekking bij de
weinig de koorts. - Het geheele jaar teerde ik op het geluk van die weken in
Rijksmarinewerf in
Gelderland.
Rotterdam, waarvan hij
+
Nu geloof ik dat ik in Holland werkelyk het heimwee had. - Ik snakte naar de uiteindelijk directeur werd.
heiden en heuvelen, naar de bosschen van mijn geboortegrond. - Nooit heb ik
+
179
mij in Rotterdam en in haar omgeving van water en gras, gelukkig gevoeld. - Hoe
onbeschrijflyk zalig waren daarentegen mijn gewaarwordingen bij het ontwaken in
het huis mijns grootvaders, - wanneer ik de musschen hoorde tjilpen in de
Acacia-takken van de binnenplaats, vlak tegen mijn ramen, en de voetstappen van
den knecht Gerrit Lubbers op het grind. - Hij leeft nog die oude speelkameraad
mijner jeugd in Grootvaders huis. - Onlangs schonk ik hem een mangel in zijn
huishouden. - Als kind heeft hij mij eens een hevigen schrik aangejaagd. Op het
+
+
Hoornwerk , een koepel van mijn Oom Aberson , had ik een oud, zeer lang
+
ganzen-roer gevonden. - Hiermede schoot ik, wanneer mijn grootvader die het
Hoornwerk
Onderdeel van de
verbood, niet te huis was, in de groote tuin, musschen. Het geweer stootte
zoodanig, dat ik altyd mijn pet verloor, en een paar keer achterover sloeg. - Eens vestingwerken in
Doesburg die bewaard zijn
stond ik weder op de loer, toen ik plotseling uit een donkere dennenlaan mijn
gebleven.
+
grootvader, gehuld in zijn geelen chambrecloack en met zijn groen abat-jour
+
Oom Aberson
over de oogen op mij af zag komen. Hevig ontsteld koos ik het hazen-pad en
Herman van der Hardt
stoof een achterdeur in. - toen
Aberson. Zie naamregister
achterin.
+
Abat-jour
Zonneklep.
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een luid gelach mij deed omkijken en ik Gerrit en de meiden zag die een innigen
pret hadden over het welgelukken van hun list - terwijl de goede knecht de
chambrecloack afwierp die hij over zijn liverei had aangetrokken. Wat had ik daar een genoegen met mijn wilden vriend Sjoerd Ripperda. - de arme
jongen is 18 jaar oud verdronken terwijl hij een ander het leven redde. - Ons rijden
in de weiden op paarden van de boeren, waar wij zonder zadel of teugel opsprongen.
- ons halsbrekend geklouter over de beeren en ijsbrekers der vestingbruggen - ons
huisje in een digte boom op een afgelegen weide, waarin wij zelfs bergplaatsen
+
voor boeken hadden - onze gevechten met kluiten tegen de boerenjongens, waarbij
er meer dan eens buiten gevecht werden gesteld - onze Zwem-les bij een ouden +180
Doesborghnaar die maar één boek bezat en in zijn leven gelezen had en altyd
+
op nieuw weder van voren af herlas ‘Huighens historie van Doesborgh’ . - al die
+
genoegens mijner kindsche jaren herdacht ik gisteren toen ik in de tuin van het
Huighens historie...
Adam Huygen,
oude famille huis (nu nog maar de helft van het oude) nederzat. - Ook mijne
Beschrijving van het
eerste verliefdheid als jongen van 11 jaar op een meisje dat tegenover mijn
begin, opkomst en aanwas
grootvader woonde. - Aan mijne jongste Tante (nu Tante Buijs) maakte ik de
confidence dat ik niet slikken kon aan tafel van verliefdheid. - Platonische liefde! der stad Doesburg,
verscheen bij C.W. Vonck,
‘S'il en fut!’ - want nooit sprak ik het meisje - maar leefde om haar naar school
Nijmegen, 1753.
te zien gaan - er weer uit te zien komen - en om haar voor de raam te zien zitten.
- Zij heette Ida Edeling - naderhand heb ik nooit meer van haar vernomen - en weet
niet eens of zij nog in leven is. - En nü - zijn op weinigen na allen gestorven, die mij toen met liefkozingen
overlaadden, daar ik het eerste kleinkind was in den grooten famillekring. - En het
gelui van den zwaren kerkklok hoor ik tegenwoordig niet dan met weêmoed.

27 Mei
Heden kreeg ik een werk ter bezigtiging, getiteld
‘Aanrakingspunten tusschen Wetenschap en Kunst
Naar het Engelsch van Z.E. den Kardinaal Wiseman.
vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door J.W. Brouwers Ridder van de
Orde der Eikenkroon, Lid van de Koninklijke Akademie van Kunsten te Amsterdam.’
Leiden J.W. van Leeuwen 1864. En in die aanteekeningen vond ik het volgende
‘Ook hieruit blykt alweer, hoe Kunstbevorderend, hoe volksbeschavend de
verwezenlyking zal zijn van het heerlyke voorstel, dat het vijftigjarig jubelfeest van
+
de herleving onzer onafhankelykheid wil vereenigen in de stichting van het Museüm
Willem I. Het verstrekt tevens ter verheerlyking onzer vaderlandsche kunsthelden; +181
het zal het pantheon van Nederland worden. Doch hieruit blykt tevens dat, wil
men - en men moet zulks willen - het door de Nederlandsche Natie te stichten
Muzeüm ook tot het meest mogelyke nut der natie doen verstrekken, er voor iederen
Nederlander vrije toegang moet zijn, zoowel voor een huisschildersjongen als voor
de kweekelingen onzer teeken-akademie, zoowel voor den ambachtsman als voor
den gepensioneerden professor der Hoogeschool. Wij zouden dus
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willen dat het Muzeüm, minstens op Zondag en bij andere kerkelyke of nationale
feesten, kon bezocht worden, zoo niet gratis, dan toch voor een cent of wat.’
Welk een brutaal plagiaat van mijn pogen vóór nu reeds twee jaren!

28.
Een tijding die mij zeer verheugt. - in den nacht van 25 op 26 Mei is de vrouw van
+
mijn vriend v. Lelyveld te Hoorn bevallen van een zoon .
+

29.
Engelberts is bij mij geweest. Nu wordt het mij duidelyk waarom veel menschen
na het afbreken van mijn engagement tegen mij party kozen. - Engelberts

Een zoon
Op 26 mei 1864 werd
Frederik Rippert Nicolaas
van Lelyveld geboren,
zoon van Henri van
Lelyveld en Wijntje
Koning.

r

verzekert mij dat de H. Quarles van Ufford zijn schoonvader hem verteld had dat
iemand mij met een vrouw in Rotterdam over straat had zien gaan kort voordat mijn
engagement af was. Van morgen gaf ik hem dezen brief aan zijn schoonvader mede.
Hoog Welgeboren Heer
Henri verzekert mij dat aan UE. is verhaald - dat iemand mij kort voor het afbreken
van mijn engagement in Rotterdam in gezelschap eener vrouw, over straat heeft
zien gaan. Ik doe nu, wat elk man van eer, en U zelf, in mijn plaats doen zoû - en
verzoek u mij de naam te willen noemen van hem die U deze lasterlyke onwaarheid
mededeelde
Met de meeste Hoogachting enz: -

+

1 Junij
+

182

Ontving een brief van de vrouw van Henri Engelberts die mij verzoekt aan de zaak
geen gevolg te geven om Henri niet in verlegenheid tegenover zijn schoonouders
te brengen. - Zij schrijft ‘de bron waartoe u zoû opklimmen is welligt een burgerman
of schooljongen, die zal gedacht hebben u te zien. -’
N.B. ik was vóór den eten terug en 's morgens naar Rotterdam gegaan, had even
den tyd om bij Hancken een kies te laten plombeeren en mijn oude knecht Termate
te bezoeken, deed dit in een vigilante en sprak niemand.
Ik antwoord Mevrouw, dat ik om de oude vriendschap voor Henri de zaak zal laten
rusten, maar dat zij moet bedenken dat zij mij verhindert een lasteraar te
ontmaskeren, dat die leugen fatalen invloed kan gehad hebben en in de toekomst
uitoefenen op mijn lot, en dat ik wensch dat zij en haar kinderen voor dergelyke
onverdiende en eenzijdige veroordeling mogen bewaard blijven enz. -

2 Junij
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r

Gisteren de Rotterd. laster aan den H. de Waldkirch Ziepprecht mededeelende
vernam ik een geheim omtrent de geboorte van Marie Anemaet dat mij tijdens mijn
engagement anoniem gemeld werd, doch door mij als een onwaarheid verworpen
werd. - doch nu opnieuw mij dankbaar doet zijn dat ik den moed had dat
r

voorgenomen huwelyk af te breken. - Ik begrijp de geste van den ouden H. A., toen
hij eens op een middag met de handen aan het hart voorover gebogen wegsprong
uitroepende ‘de groote confidence komt nog naderhand!’ - waarvan ik toen niets
begreep en naauwlyks op lette.
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+

+
4 Junij

+

183

Gisteren avond ging ik neerslachtig, denkende over die nieuwe en mogelyk alom
verspreidde calomnie, naar bed. - Ik stond later op - nog in een gedrukte stemming.
- Er lagen boeken der bezigtiging en daaronder ‘Physiologie des écrivains et artistes,
par Emile Deschanel. Paris 1864. -’ Ik sloeg het op en mijn oog viel terstond op
deze passage. -

‘Heureux les nobles coeurs et les rares esprits qui gagnent la maturité
sans perdre le désintéressement! qui, en acquirant la prudence de l'âge
viril, conservent la générosité de la jeunesse! qui ont la passion avec la
réflexion, la conscience avec la science! qui, sans trop estimer l'humanité,
l'aiment quand même, et se dévouent à son bonheur, tout en comptant
sur son ingratitude! Ceux là sont ses élus, marques du sceau divin! “Pauci
quos aequis amavit Jupiter!”... ceux là dont dignes de toute sympathie! de toute persécution, de toute calomnie! La calomnie n'a-t-elle pas,
souvent, la dernière récompense du devoir accompli, la suprême couronne

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

de la conscience triomphante au sein de l'obscurité et de l'abnégation?’
+
+

Heureux les nobles...
Welzalig die edele harten
en zeldzame geesten die
tot rijpheid komen zonder
hun belangeloosheid te
verliezen!, die bij het
bereiken der mannelijke
leeftijd de edelmoedigheid
van de jeugd weten te
7
behouden! die hartstocht
naast bedachtzaamheid,
Heden heb ik plaat 8 der Hier en daar gecorrigeerd: meer dan één uur heb ik bij
geweten naast kennis
Bos zelf aan den steen zitten werken voordat ik de expressie der koppen die den bewaren! die, zonder de
Beau Van der Van omringen geheel naar mijn zin had. - De eerste maal had Last mensheid te hoog te
beter mijn teekening gecopieerd. - maar toen was de steen op een raadselachtige achten, haar toch
wijs niet alleen onderweg gebroken - maar zelfs geheel afgeschilferd. liefhebben en zich wijden
aan haar geluk, met
inachtneming van hun
ondankbaarheid! Juist zij
+
zijn zijn uitverkorenen,
10.
+ afdrukken van het
184
Goddelijk zegel! Pauci
quos aequis amavit Jupiter
Schreef van avond aan mijn Tante Bouricius
(Er zijn weinigen die
Jupiter onder de
‘Niet ééne reden heb ik kunnen vinden die de reeks van hatelykheden regtvaardigt rechtvaardigen bemint) ...
die ik daar straks van U en uwe dochter moest ondervinden. - God weet het en Zij zijn alle sympathie
waardig! - alle vervolging,
ik wil er op sterven dat ik mij niets jegens Ulieden heb te reprocheeren. alle laster! Leidt de laster
Integendeel deed ik u en de uwen goed waar ik kon. - Maar hierachter schuilt
niet vaak tot de laatste
weder de oude kwaadsprekendheid en laster. Gelooft die en vergeet uw neef
beloning van
plichtsvervulling, tot de
Ver Huell
hoogste kroon van het
zegevierende geweten
Het eten stond klaar: ik heb maar even een stuk vleesch gegeten en ben naar
temidden van duisternis
Beekhuizen geloopen. - Mijn Tante Bouricius die ik lief had, zoo goed mogelyk
en verguizing?
bij mij ontving. - nu logeert zij bij Oom de Vaijnes en Willemine. - en ook zij wordt (De herkomst van het
mij vijandig. - Zoo wordt de laatste band die mij aan de familie mijner Moeder
Latijnse citaat kon niet
worden achterhaald).
hechtte afgescheurd. Maar de kelk der beleedigingen is vol en ik moet rust

Bij het lezen dezer edele taal kwamen de tranen mij in de oogen en alle droefheid
week als een nevel voor de zon. - Hoe dikwijls is het mij al niet in mijn leven
gebeurd dat zoo een boek of een passage uit een boek mij op den juisten tyd
onder de ogen kwam.

hebben.

14
Krijg een brief van Tante waarin zij beweert dat Oom de Vaynes haar en Fannij
reeds lang voor mij gevraagd had om mede naar Bennekom te gaan.
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Dit is onwaar - want voor eenige dagen nam zij mijn uitnoodiging aan en Fannij
zeide terstond dat zij dan verlangde geëxcuseerd te zijn. +
Zoo wordt met dorre, kleingeestige bisbilles de zomer wij weder vergald. Ik antwoordde - maar had het misschien niet moeten doen:

+

Bisbilles
Kibbelarijen.

+

Geachte Tante
U is er van overtuigd dat ik gevoel genoeg heb om te bemerken hoe uw dochter, +185
zeker op instigatie van anderen, op alle manieren en bij alle gelegendheden het
vermijdt om met mij in 't publiek gezien te worden. Gijlieden hebt eeuwig het woord
hartelykheid in de mond: nü was de gelegendheid daar om mij, door U over zulke
geheel onbillyke en kleingeestige préjugé's heen te zetten, het welgemeende uwer
hartelykheid te bewijzen. Uw beider toon, was in dat ééne kwartier zoo kwetsend de wijze waarop Fannij mij deed voelen dat zij van alle uitgaan met mij liever
verschoond bleef (ook van een toertje naar Wolfhees, ook van een visite naar
Ziepprecht enz:) uw beschuldiging dat ik u niet in de oogen dorst te zien, dus van
onopregtheid; iets waarvan zelfs mijn vijanden mij niet beschuldigen - wel van het
tegendeel. - uw beider volkomen koudheid, ik weet niet hoe ik het anders noemen
zal - het ging mij als een koud staal in mijn hart - dat alles heeft mij doen gevoelen
dat ik, alleen als ik sta, van mijn famille geen ware vriendschap meer te wachten
heb. Uit oude souvenirs blijven u en de uwen mij heilig, doch laat ons in dit leven,
waar intrigue en laster zoo magtig zijn, elkaar niet meer spreken. Ik dank u voor het
goed dat u mij deed, zoo ik u en de uwen goed blyf behandelen beschouw het dan
als door mijn moeder gedaan, maar vergeet geheel uw neef Ver Huell P.S. Ik ben
nog goed en wil het blijven. Maar die altyddurende speldenprikken zouden op den
duur mijn hart verbitteren.
_____
+
+
Tante is bij mij geweest - gewoon geraciocirationneer - tracht te pallieeren . +
begrypt te ver te zijn gegaan, enz Geraciocirationneer
Neologisme van
_____
+
Alexander, waarmee hij
Schrijf aan Tante Bouricius.
Enfin! laat ons vergeven en vergeten - waarom? omdat Fannij nooit zóó uit
haarzelve zoû gehandeld hebben.
Maar zowaar ik Ver Huell heet, negeer ik voortaan alle famille die ik merk dat
geloof slaat aan kwaadsprekendheid en laster, die verraderlyke wapenen der
lafaards, afgunstigen en oppervlakkigen. Wanneer willen u en Fannij mij de eer
bewyzen om eens te komen dineeren bij etc:
_____
+
Zond heden een fantastische Novelle getiteld ‘Mijn Oom Aquilinus’ naar de

bedoelt dat er om de
zaken heen wordt gepraat.
+
Palliëren
Vergoelijken, verbloemen.
+
186

+

o

Mijn Oom Aquilinus
Verscheen in Nederland,
1864, deel II, p. 281-290
en werd herdrukt in
Schetsen met de Pen [III],
p. 105-117.

Nederland, voor 1. Julij. -

20 Junij
Tante B. is de zaken anders gaan inzien: begrypt hoe men mij calomnieert is
Zaturdag den heelen dag bij mij geweest met haar dochter. Kreeg dien dag een
n

brief van Engelberts die mij voor den 24. te logeeren vraagt.
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23 J.
w

De echtgenoote van J. van Outeren (Mej. Reepmaker) is 12 Junij van een zoon
bevallen, die naar mij Alexander is gedoopt.

30 Junij
+

+

Daareven schrijft Tante Bouricius (hier bij mijn oom H.d.V. nog logeerende)
‘Eergisteren bij eene brave, goede oude kennis vertoevende, deed het mij
genoegen van die opregte Mevrouw Buddingh (W.W.) zachtjes aan mijn oor te
vernemen ‘Lieve Lise ik heb Marie Anemaet van haar jeugd af gekend, ik ken
Ver Huell maar tot ons opregt leedwezen frequenteert hij ons huis nu niet, maar
+
wenschen wij hij terug bij ons keere. Ik be- tuig geheel overtuigd te zijn dat die
vrouw niet voor hem konde zijn geschikt, en hij haar niet vroeger gekend heeft!
met haar niet gelukkig zoude zijn geweest. - Zij was te futil en veel te engageant
met een ieder! Hij had gelyk hoe treurig dan ook het zoo verre gekomen was,
toch gelyk het afgebroken te hebben. Hij doet wel en edel van het meisje niets
ten ongunste te willen zeggen, maar harmonie konde er niet bestaan. enz:’

4. Julij.

+

Tante Bouricius
Alexanders tante blijkt,
opgevoed als zij is in het
hoofdzakelijk Frans
sprekende milieu van de
familie De Vaynes van
Brakell, de Nederlandse
taal moeilijk te beheersen.
Dit verklaart de stijl waarin
haar brief is geschreven.
+
H.d.V.
Henri de Vaynes van
Brakell.
Zie naamregister achterin.
+
187

r

Voor eenige dagen kreeg ik een briefje van de H. Nijhoff die mij vroeg of ik ook
+
papieren had betreffende 1799-1811 voor Vreedes Geschiedenis der Diplomatie .
r

Ik schreef aan Prof. Vreede zelven, zond hem een boek, verwees hem naar het
l

+

+

Geschiedenis der
Diplomatie
G.W. Vreede,
Geschiedenis der
diplomatie van de
Bataafse Republiek,
eerste deel, verscheen bij
J.G. Broese, Utrecht 1865,
en behandelt de periode
1795-1803.

Leven van den Ad. V.H. - Kreeg antwoord waarin hij en [?] schreef van ‘schijn
van éénzijdigheid’ die hij wilde vermijden, etc: - Ik ken zijn hevige
Antinapoleontische eenzijdigheid en antwoordde in dien geest, en daar hij sprak
van hen die het Trojaansche paard hadden helpen inhalen, betuigde ik te wel te
weten dat hij de oproermakers die het Trojaansche paard hielpen inhalen niet
zoû verwarren met hen die toen het ingehaald was zich niet schuil hielden om
nadat anderen het Dier geveld hadden, veel lawaai van hun gemakkelyke
vaderlandsliefde te maken - doch met opoffering van hun rust het eenmaal
l
+
Leven van den Ad. V.H.
opgelegde juk zoo dragelyk mogelyk trachtten te maken etc. - Hij antwoordde
Zie de annotatie op p. 57.
mij het Leven te kennen en dat in 1799 en 1806 en 10 Oom, door
+
Napoleonsgezindheid dingen gedaanhad ‘sur lesquels il faut passer condemnation
+

Sur lesquels...
Die men moet
veroordelen.
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. - Ik antwoordde in 99 niets te kunnen gissen van dien aard, wees op een
onnaauwkeurigheid in het Leven van Oom door mijn Vader opgeteekend en
vroeg naar die condemnable feiten te mogen kennen ten einde ze onpartijdig te
weerleggen. +
Wees verders op de onverzettelyke wil van Napoleon getuige de ridicule rol
die Schimmelpenninck speelde toen hij eerst quasi op de jagt was, zich toen ziek
hield en eindelyk met het sarcastisch gezegde van Napoleon ontvangen werd
“Ze zeiden dat je ziek was en je bent zoo vet als een Kanunnik.” - Stel u in hun
plaats, in die omstandigheden’ schreef ik. - Echter bood ik aan alle verlangde
inlichtingen te geven. -

+

In 99
In 1899 steunde Carel
Hendrik de Engelse
invasie in Noord-Holland
door de overgave van de
Nederlandse vloot te
bewerkstelligen. Hij
protesteerde echter tegen
het wegvoeren van de
schepen naar Engeland
toen de invasie werd
afgeslagen.
+
188

25 Julij.
Voor acht dagen heb ik een allergelukkigsten dag bij mijn ouden vriend Henri
+
Engelberts op Villa-nuova doorgebragt. Ik reed over Doesborgh, Hummelo en
Hengelo er heen en kwam terug over Zutphen. - Ging om 7 uur en was eerst
tegen 12 bij hem. - Weldra zal de spoorweg zulk een togt tot de Mythen-wereld
religeeren - Wij wandelden den door mijn beroemden neef den dichter Staring
zoo schoon aangelegde Wilden-
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Villa Nuova
Huis door Henri
Engelberts gebouwd aan
de rand van de dorpskern
van Vorden aan de
Zutphenseweg, thans een
bejaardenverblijf.

147
+

borgh door: het hout is nu in zijn vollen wasdom en overal hoorde men het vrolyk
zingen der vo[l]gelen. - Met aandoening betrad ik die paden door den gevoeligen +Wildenborgh
Het bos werd in 1907 in
schrijver begaan. - ik trof er vele sombere, romantische plekjes aan. - o.a. een
open rond tusschen de hooge, donkere dennen - waar de zonnestralen speelden percelen verkocht en
tusschen honderden planten en heesters - ook een breede lindenlaan, met lage gerooid.
zich wijd uitstrekkende takken, die heerlyk geurden en waarin de vrolyke bijen
gonsden. +
Even bezochten wij de kerk waarin mijne groot-moeder begraven ligt. - Bij den
+
+
Groot-moeder
ingang een zerk der Hacfords .
+
Anna
Aleyda Staring
's Avonds wandelden wij naar het Kasteel van Vorden , thans toebehoorende
(1768-1810).
r
aan den H. v.d. Borch. Nimmer zal ik het rembrandtisch effect vergeten van een +Hacfords
straal der ondergaande zon die door het oude diepe venster langs een paar
Bedoeld is de
eeuwenoude stoelen, de geheele lange zaal door, aan de overzij een gloeyend blauw-kalkstenen zerk van
vierkant op het goud lederen behangsel teekende.
Bernt van Hackfort (overl.
1557) en zijn vrouw
_____
+
r
k
r +
Margrit van Baeck (overl.
Van morgen is Dirk van Leeuwen (offic. van de Regtb. te Alk. ) bij mij
1556) met fraaie
geweest; het deed me onuitsprekelyk veel genoegen den goeden, vrolyken Kerel
reliëfvoorstellingen.
+
eens weêr te zien, mijn ouden Compagnon van eene reis naar den Hartz ,
Hackfort was krijgsman
Weenen, Berlijn, Sachsischen-Schweiz, Saltz-Kammergut (Ischl, Saltzburg,
onder Karel van Gelder en
Halstadt etc:) den Donau, Neckar en langs den Rhijn terug. - Ik rappeleerde hem bewoonde een der
Vordense kastelen.
hoe wij te Wiesbaden eerst zooveel wonnen dat wij plan maakten om in Parijs
+
Kasteel van Vorden
eenigen tijd te gaan hoezeeren - en daarop in één avond zooveel verloren dat
Thans
gemeentehuis.
wij hals over kop dag en nacht door naar huis moesten, per laatsten rang en bijna
+
189
op water en brood. - alleen hadden wij réligieus een som apart gehouden waarvan
r
+
wij te Keulen een kist beste Eau de Cologne voor de Oudelui kochten.
Offic. ...
+
Heden ontving ik een proef van No. 12 Hier-en daar, Hoffmann voorstellende Lees: ‘Officier (van
Justitie) van de Regtbank
omringd van een fantastieke wereld van beeldjes (eigenlyk Idéalismus en
te Alkmaar’.
Réalismus.) - Naar mijn penteekening op steen gebragt door een Carel A.
+
Eene reis naar den Hartz
Eckstein, redelyk goed. - Waarom hij echter onder de plaat geteekend heeft
Deze reis vond van 19 juli
E.v.H. begrijp ik niet. tot 31 augustus 1852
_____
plaats.
Zondag voor acht dagen zag ik op de plaat tegenover Hulkesteijn het lyk van
+
Hoffmann
+
een fotograaf die in het Hotel Bast logeerde, opvisschen. - Geheel gekleed met De prent is afgebeeld op
gouden horologie en ketting en een gouden ring aan den vinger. - De zon scheen p. 148.
+
helder, overal zag men wandelaars: - in een boot werd de drenkeling naar de
Hotel Bast
schipbrug gesleept door de jongens die zongen ‘en hij kwam nooit weerom! en
Het Hotel van P. Bast lag
aan de Nieuwstraat in
hij kwam nooit weerom!’ ‘Piet heeft er een goeyen aan!’ zei een der jongens. Arnhem.
Ik vroeg aan een diender wat hij ontvangt die een drenkeling aangeeft. - Een
gulden. -

lij

Vrijdag 29 J.

Heb ik een allergenoeglyksten dag bij C. Kneppelhout doorgebragt. - Hij heeft zijn
Kasteel nog veel verfraaid. - en een nieuw huis gezet aan den anderen kant van de
straatweg. - In de laatste 10 jaar heeft hij voor meer dan een millioen land gekocht.
-
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+

s

Dingsdag 2 Aug.

+

190

ging ik met J. van der Elst naar Amsterdam en den volgenden morgen naar Leiden.
- Vonden de stad zeer verfraaid en veel welvarender. - Grachten gedempt,
wandelingen aangelegd, poorten ge-
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Alexander Ver Huell, Hoffmann de phantast. Uit: Hier-en-Daar, schetsen uit de portefeuille
van A.V.H. (Arnhem, 1864), prent nr. 12.

sloopt. - Binnendyk de oude, geestige knecht van de Societeit was kastelein van
+
place-royal en ik logeerde bij hem juist tegenover mijn oude studenten-kamer op
+
+
Place-royal
de hoek van het Rapenburg . - Alle oude kennissen waren zeer hartelyk. - Aten
Restaurant
op het
place royal en gingen 's avonds naar het paardenspel. - Den volgenden dag naar
Rapenburg, hoek
+
de manége: de oude piqueur Stegerhoek op reis - zijn zoon Kees zeer beleefd
Breestraat, thans nog
+
- strenger wetten tegenover de jongelui - doen 's nachts niet open, geven geen bestaand. In Alexanders
paarden aan jongelui après-boire etc: - wandelen in en om Leiden. - 's avonds
studententijd werd het
ga ik naar de schilder Cornet op 't Utrechtsche veer. - Hij wordt nog eenzelviger geëxploiteerd door
‘moeder Schlette’, een
dan ik zelf - Den volgenden dag wandelde ik met hem en v.d. Elst naar Katwyk
bekende figuur.
In 1864 werkte er J.
Binnendijk, die in
Alexanders studententijd
bediende op de sociëteit
Minerva was.
+
Op de hoek van het
Rapenburg
Van 1845 tot 1849 had
Alexander zijn
studentenkamer op het
Rapenburg, hoek
Noordeinde in een nog
bestaand gebouw.
+
Manége
Van universiteitswege
werd in Leiden een
manege gehouden ten
behoeve van studenten en
hoogleraren. De
manegehouder werd door
de stad bezoldigd.
+
Wetten
Bedoeld worden hier:
voorschriften.
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+

a. zee. - Badende burger-meisjes met crinolines. - onderweg waterrat einsiedler
etc: - Komen met de omnibus terug. - Breng 's avonds v.d. Elst naar Leiderdorp
die naar Alphen moest. - en vertrek om 9 uur naar Amsterdam. - Den volgenden
dag naar Zaandam en 's avonds naar Arnhem terug. - (Czaar Peters-huis. Beleefde kastelein. Engelschen en Oude Kaas [?]. -

g

Zat. 6 A.
Komt tegen 2½ Beaujon bij mij logeeren - ga 's avonds met hem theedrinken op
Sonsbeek.
Zondag. Rijden 's avonds naar Rozendaal. -
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+

Waterrat einsiedler
Toespelingen op niet
nader beschreven
incidenten. Einsiedler =
kluizenaar.
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+

Maandag. Wandelen 's morgens over den Steenen tafel naar Klarenbeek. Drinken
daar koffij. - na den eten Thee op Sonsbeek ... - (tour) Dingsdag. Wandelen naar +Steenen tafel
+
+
Een plaats benoordoosten
Oosterbeek (v. Em[b]den) koffij, Duno , Hunenschans . - Regen. - Eten in
Arnhem, vermaard om het
+
Oosterbeek, in den Doornkamp . - Regen. - Eerlyke koetsier. - Betaal hem
uitzicht over het
dubbeld.
Rijngebied. Het landgoed
Woensdag. Gaat Beaujon visites maken. - Blijven voor den eten te huis om de Klarenbeek was in de
passage der honderde Arnhemmers te zien die gaan kijken naar het vertrek van negentiende eeuw een
+
befaamd wandelgebied
den pleziertrein . 2500 personen.
+
's Avonds komt de oudste zoon van Tack bij mij. - Men laat dien jongen dunkt noordoosten van Arnhem.
mij te veel vrijheid. - Hij is niet meer op school! Scheen met studenten aan de rol Vanaf 1807 was het in
bezit van de familie Van
te zijn geweest. - Tack wil zijn zonen niet zien. - Wie zorgt nu voor hen? - Ik gaf

Pallandt van Walfort. Het
noordelijk gedeelte,
bereikbaar via de weg
Arnhem-Zutphen, was
voor het publiek
toegankelijk en er was een
uitspanning.
+
Duno
Ook wel Duunoog, was
een landgoed bewesten
Oosterbeek.
+
Hunnenschans (of
Huneschans)
Een hoog bebost gedeelte
aan de Rijn te Oosterbeek.
+
De Doornkamp
Logement, gelegen aan de
Benedendorpsweg in
Oosterbeek, in 1852
gebouwd in opdracht van
Jan Kneppelhout.
+
Pleziertrein
De
Rijnspoorwegmaatschappij
had de gewoonte om bij
tijd en wijle volkstreinen te
organiseren, waarin tegen
goedkoop tarief
plezierreisjes konden
worden gemaakt. De
betere standen schepten
er voornamelijk vermaak
in om het gedrang gade te
slaan.
+
191
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hem de raad van als oudste broer een nobel voorbeeld aan zijn jongeren broeder
+
te geven enz: - Ik zal echter v.d. Elst hierover schrijven .
+

g

Dond.

's Morgens per spoortrein naar Zevenaar
r

e

Beaujon verhaalt mij over den H. v. Nispen het lid van de 2. Kamer o.a. het
volgende ‘dat hij er een eigen Kapellaan op na houdt, alle uiterlyke R.K.
godsdienstceremoniën strengelyk observeert - doch dat hij eens aan B. zeide
‘meneer, wat zoû er van ons worden, van allen die groote fortuinen bezitten,
zonder onze godsdienst?!’ - B. meent dat Groenianen en Jezuiten zich nog
+
eenmaal coälizeeren zullen. - dit voorzie ik ook. - mogelijk zal dan het gezuiverde
liberale principe weder Nederlandsch-historisch-nationaal worden. - Op den
+
Elterberg was het lieve koepeltje waar ik voor eenige jaren met J. Tack nog zulk
een genoegelyken dag doorbragt, verdwenen. - In het logement (posthuis) van
Laag Elten werd mij een magnifiek antiek glas, inhoud 7 flesschen, te koop
aangeboden voor ƒ300,- per spoor terug.

Vrijdag 12.
Vertrekt Beaujon.
Zaturdag. Bezoek van J. Castanien uit Rotterdam. Hij logeert met zijn oom
+
Bakker en zwager Reepmaker op Bellevue . - Hij vertelt mij dat Toon Hoijnck,
e

het lid der 2. Kamer, sukkelende is en de baden gebruikt.
_____
Zondag Wandel met C. - Verneem dat Thieme op reis is. - Reeds lang zijn 10,
+
11 en 12 der Hier en daar gereed: - maar de uitgave wordt vertraagd. - zeker
zijn de platen te anti-réalistisch voor de Heeren radicalen. - Ik zal echter zoolang
God mij de kracht geeft, mijn weg blijven volgen. -
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Hierover schrijven
Dr. J. van der Elst (zie
naamregister achterin)
woonde evenals Van der
Tack in Zutphen. Als
supervisor in het
krankzinnigengesticht
heeft hij Van der Tack
verpleegd, die aan
aanvallen van
zwaarmoedigheid leed. Hij
kon dus op de hoogte zijn
van Van der Tacks
familie-situatie en het
toezicht op de opvoeding
van zijn zoon regelen.
+
Coälizeeren
Dit zou inderdaad
gebeuren toen het liberale
ministerie-Kappeyne van
de Coppello een wet op
het lager onderwijs
indiende, waardoor het
openbaar onderwijs werd
bevoordeeld. Nadat die op
17 juli 1878 door de
Tweede Kamer was
aangenomen volgde een
volkspetitionnement. In
werkelijkheid gaf deze
schoolstrijd aanleiding tot
de ‘antithese’ van
‘Christenen’ (rechts) en
‘Paganisten’ (links) die tot
ca. 1925 voortduurde.
+
Elterberg
De in Duitsland (toen
West-Pruisen) gelegen
heuvel tussen Lobith en
's-Heerenberg, waar zich
het dorp Elten bevindt.
+
Bellevue
Logement aan de
Utrechtseweg (Bovenover)
in Arnhem. Het werd in
1844 gebouwd.
+
10, 11 en 12 der Hier en
daar
De platen De Weeze, het
tweeluik ‘Gistewen voow
tien stuivew
Jenevew/Aesthetiesch
gevoel - wat is dat? en
Hoffmann, de phantast.
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+

Maandag.
+

192

Breng C. op den trein naar Rotterdam. Zijn haar is reeds geheel wit. - Gelukkig is
het mijne nog geheel bruin en nog even zwaar. -

Dingsdag 16.
r

Ga 's morgens naar Utrecht. Tracht prof. Vreede een bezoek te brengen, die echter
r

uit wandelen was. - Hij woont op den Trans, naast prof. Loncq. - Dineer op 't
+
Vreeburg in Belle-vue . - Koop bij een Jood een paar antiquiteiten. - Vind in
t

+

Amsterdam het Log. van Lang geheel vol. - Krijg op de bovenste verdieping de
kamer van zijn zoon. - Neem een kaart van ƒ5 voor het avondconcert in het
+
Volks-paleis . - 's morgens heeft de inwijdings-plegtigheid der opening plaats
gehad. - Sarphati is met de leeuw gedécoreerd. - Deze Jood heeft eerst de St:
der Amsterdammers geutilizeerd nu zal hij het hun vlijt doen. - Het innerlyke van
het paleis van Volks-vlijt voldeed mij zeer. - de gaz-verlichting was overal gelyk
en aangenaam. - Prins Frederik werd met fanfares begroet. - De koperen
+
instrumenten der Grenadiers waren te sterk. - Mevrouw v. Hove zong pénible,
door het geschuifel der rondwandelende menigte. - Een paar zijzalen waren met
moderne en oude schilderijen, o.a. die van het chirurgijns-gild behangen. - C.
Rochussen sprak mij aan - ik zeide hem te voorzien dat het Museüm Willem I
zich in dit Paleis der nijverheid zoû oplossen - voegde er bij dat ik al lang gezien
+
had dat daarvoor geïntrigueerd werd. - Hij zeide dat de architect Godefroid 5
ton wilde - en dat men nu met Eberson in onderhandeling was. - ‘met Eberson!’
riep ik verbaasd uit. - Mijn grootste en verraderlykste antagonist toen ik het eerst
in Volk en Kunst voor het Museüm ijverde! - Ook Hofdyk sprak ik even. - Hij zeide
mij ‘gij ziet dat je propositie gevolg zal hebben.’ - ‘Ja?’ vroeg ik - ‘welnu dan
féliciteer ik er u meê’ - en ging verder. -

+

Belle-vue
Logement op het Vreeburg
nr. 4 (oud nr. D 96) in
Utrecht, werd op dat
moment geëxploiteerd
door Mathias Anton
Veerkamp, oorspronkelijk
afkomstig uit Hopsten in
Duitsland.
+

t

Log. van Lang
Het hotel Vieux Comte,
Kalverstraat E 220 in
Amsterdam, dat
geëxploiteerd werd door
F.A. Lang.
+
Het avondconcert in het
Volks-paleis
Op 16 augustus 1864
werd het paleis voor
Volksvlijt in Amsterdam
geopend. Hierbij trad prins
Frederik als erevoorzitter
van de Raad van Toezicht
+
op.
Woensdag.
+
Mevrouw v. Hove
+
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Mevrouw Offermans-van
Hove trad op als soliste bij
Ging naar Boazberg om een Molenbeker te koopen. - was echter versproken
het Park-Strijkorkest van
r
W. Strumpff.
aan den H. Enschedé uit Haarlem voor ƒ95. Ik bood ƒ100.+
r
Godefroid
Ging naar Utrecht. - Vond prof. Vreede te huis. - Een man van middelbare
De
architect A.N.
groote. - zenuwachtig gejaagd pratende. - vulgaire kop. - rood van kleur. - grof
Godefroy. Zie
krullend haar, aan de slapen nog al opstaande - hij draagt een bril. - In zijn zit
naamregister achterin.
+

kamer (zijn werkkamer zeide hij dat geëncombreerd lag) hing aan den

+

Geëncombreerd
Door de rommel
ontoegankelijk was.
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+

schoorsteen het portret van Schimmelpenninck naar Hodges . - tegen de muur de
groote plaat der Nationale vergadering der Bataafsche Republiek. - als pendant +Naar Hodges
+
In 1805 vervaardigde de
de Fransche gravure van de laatste maaltyd der Girondins . Ook een jeugdig
portretje van van de Cappellen. - op den grond kinderspeelgoed., Nog een paar portretschilder Charles
Hodges het staatsieportret
Bijbelsche gravuren (modern) aan den muur. - Ik zeide hem ronduit dat ik hem
van Rutger Jan
geen papieren van oom zond omdat ik gemerkt had dat hij de positie van mijn
Schimmelpenninck,
oud-oom niet geheel uit een niet eenzijdig oogpunt beschouwde en dus later
waarvan het origineel
welligt zelf die papieren zoude noodig hebben tot wederlegging zijner politieke
thans berust bij de familie
s

oordeelvellingen. - Hij las mij eenige brieven van v.d. Goes (secret. van
Schimmelpen[ninc]k (ook partijdig) voor, en ook eenige van Brantsen. - Vreede
zocht blykbaar naar eenige bewijzen à charge - doch wat _____ _____ hij mij deed
opmerken, was mijns inziens geheel conform aan hetgeen in het Leven van den
l

r

Ad. ook voorkomt. - Ik vroeg hem of het waar was dat de H. P. Vreede leverancier
+
was geweest van kleederen aan de Armée en de
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Schimmelpenninck van
Nijenhuis in Diepenheim.
Van dergelijke portretten
werden vele gravures
verspreid. Aan het eind
van de negentiende eeuw
werd het portret ten
behoeve van het
Rijksmuseum gekopieerd.
+
Laatste maaltyd der
Girondins
In de Nationale Conventie
van 1792-1793 waren de
Girondijnen de
voorstanders van het
herstel van de orde, de
gematigde stroming. Zij
werden op 2 juni 1793
door Robespierre
gearresteerd wegens
voorbereiding van een
opstand. Op 30 oktober
werden zij tot de guillotine
veroordeeld, de executie
vond de volgende dag
plaats.
De eenentwintig
veroordeelden hielden
gezamenlijk een laatste
maaltijd bij het lijk van hun
tweeëntwintigste
kameraad, die tijdens het
proces zelfmoord had
gepleegd.
+
Leverancier was
geweest
De patriot Pieter Vreede
was behalve politicus ook
lakenfabrikant in Leiden.

151
+

Invaliden ? - Hij antwoordde daar niet veel op. - Wij scheidden vriendschappelyk.
+
Ik beloofde hem te zullen nazien of ik hem eenige papieren kon zenden. Invaliden
Oorlogsgewonden en
gepensioneerde militairen.
+

s

g

20 Aug. Zat.

+

194

r

Vond gisteren eenige uittreksels uit brieven aan Prof. Vreede en zeide hem dat ik
verheugd was bij hem te zijn geweest, en dat het mij gespeten zou hebben zoo wij
aan onze gemeenschappelyke vijanden de voldoening hadden gegeven van ons
om eene personele opvatting in een pennestryd te zien gewikkeld, die altyd aan
beide partijen giftige wonden toebrengt etc: - Ik wees hem op de réligieuse
overtuigingen die mijn oom als met de moedermelk had ingezogen en die geheel
zijn leven zijne handelingen bestuurden etc: eindigende met hem te betuigen dat
ik, hoewel veel liever mijn tyd willende wijden aan de studien [m?]ijner geliefde
Kunst, echter zoo ik een' man dien ik eerde zag miskennen, zelfs tegen hem
(Vreede), hoewel volkomen bewust zijner veel grootere kunde en geoefendheid, de
pen zoude opvatten. - ik verzocht hem mij in ronde woorden de grieven die hij tegen
mijn oom had op te willen geven, daar ik niet twijfelde of ik zoû die kunnen
weerleggen. - enz.
_____
Al mijn platen zijn lang gedrukt - en toch hoor ik van niets. - Thieme zocht reeds
laatst spijkers op laag water. - Bij Bos zijnde zag ik daar een teekening van de
+

o

Tydspiegel geteekend AVH Daar zit D. Keyzer achter, de redacteur van den
Tydspiegel. - Reeds eenmaal speelde hij een valsche rol tegenover mij. - Toen
+
ik een ondeugend doch volstrekt niet scherp versje had geplaatst in den Spectator
tegen eene dame die geweigerd had mijn plaat Een waar vriend in haar
Leesgezelschap optenemen, verscheen er kort daarop een tegen de Aristokratie
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+

AVH
Deze letters zijn als een
monogram
aaneengetekend.
+
Versje
In de Nederlandsche
Spectator van 21
november 1857 verscheen
een prent Een waar
vriend, waarop een rijke
corpulente heer zijn wijde
kledij afstaat aan een
graatmagere bedelaar.
Omdat beide personen
eenmaal naakt werden
afgebeeld, weigerde een
Arnhems leesgezelschap
het nummer te
verspreiden. Alexander
publiceerde de plaat
opnieuw (ditmaal waren
de personages voorzien
van een paraplu, die hun
onderste delen bedekte)
en voegde er een
humoristisch vers aan toe.

+

allerhatelykst anoniem artiekel in de Tydspiegel. - Spoedig merkte ik dat men mij
r

+

voor den schrijver hield - ik sprak den H. Gevaerts van Simonshaven die mij
o

r

vertelde in gezelschap te zijn geweest met D. Keyzer en dat deze (Red. in den
T.) door het niet te ontkennen een ieder in de waan had gelaten dat ik de schrijver
was. - Later vernam ik dat hijzelf de schrijver was. o

+

Die man heeft mij als als D. nooit bevallen , altyd hevig, scherp, vol rancune
tegen de Aristokratie, waarvan hij als student, zoon zijnde eens kosters, veel te
lijden had (althans hij vertelt dit aan zijn vrienden) - is hij zeer geschikt voor
pamflet-schrijver maar mist hij alle christelyke deugden. Onophoudelyk buigende
en scherp kugchende en zijn keel schrapende komt het kleine, knoestige, tanige,
borstelharige manneke binnen. Knap is hij - doch wat hij meer is, durf ik nog niet
te bepalen. Dat hem mijn teekenen en schrijven tegen het matérialisme en réalisme niet
bevalt - heb ik al meermalen gemerkt - Wat is hij dan?

s

30 Aug.

Heden zond ik aan Gustave Doré met den trein van 6 een bon van vierduizend
francs op het huis Rothschild. - In zijn brief van 27 l.l. schreef hij mij dat hij den
‘volgenden dag’ probablement mij reeds de schilderij zou zenden. - Mogelyk had
ik beter gedaan met te wachten tot ik de schilderij van Doré zelve had. - Doch
van hem is geen bedrog mogelyk - en tegenspoed is toch niet te voorkomen.
Het is een schilderij die ik voor jaren op een Tentoonstelling zag. - Een
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+

Anoniem artiekel
In De Tijdspiegel van
februari 1858 verscheen
een Brief over Alexander
Ver Huell en zijne
Naaktheid, ondertekend
door ‘geen Saducceër’ (p.
95-99). De schrijver sprak
herhaaldelijk van ‘Freule
X’ als voorzitster van het
leesgezelschap en
hekelde de dubbele
moraal van haar adellijke
familieleden. Het artikel
was bedoeld om reclame
te maken voor De
Nederlandsche Spectator,
dat met De Tijdspiegel
door Thieme werd
uitgegeven.
+
195
+

o

D. nooit bevallen
Ds. Keyser was op
godsdienstig terrein de
moderne richting
toegedaan en was
voorstander van openbaar
onderwijs.
Op dit terrein werkte hij
met veel Jongliberalen
samen, die later in de
Vrijzinnig-Democratische
Bond een vooraanstaande
rol zouden spelen.

152
beeldhouwer der Middeneeuwen aan een gotischen Toorn werkzaam - en cherubim
uit den steen houwende, geïnspireerd door de Engelen die hem omringen en zijn
werk beschouwen. - Doré heeft willen schilderen de inspiratie der kunstenaren die
de groote Europesche Gothische monumenten daarstelden. _____
+
Sedert mijn Tante op een bepaalden toon mij vroeg ‘Komt uw vriend Lelyveld
+
haast - hoor je niets van je vriend Lelyveld’ (dien zij volstrekt niet kent) - hoor ik
196
niets meer van hem - beantwoordde hij mijn laatsten brief niet. - Zoû men dezen
mijn oudsten en trouwsten vriend ook met mij gebrouilleerd hebben?

r

1 Sept.

r

Zond heden aan prof. Vreede ten geschenke den volgende brief van Koning Louis.

Fragment van p. 196 waarop een geciteerde brief van koning Lodewijk Napoleon met de
nagebootste handtekening.
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+

No. 2
o
Monsieur L'Amiral Ver Huell, Ministre de la Marine, J'ai reçu votre lettre du 1 .
J'approuve toutes les dispositions que vous avez prises. Je n'ai
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+

No 2...
Mijnheer Admiraal Ver
Huell, minister van Marine.
Ik heb uw brief van de le
ontvangen. Ik keur alle
beschikkingen goed die u
heeft getroffen. Ik ben in
het geheel niet verrast
over de beslissing van de
heer Van
Schimmelpenninck en ik
neem aan dat zijn
gezondheid hem verplicht
elke betrekking op te
geven.
Ik verlang dat gij, mijnheer
Gogel en mijnheer Van
der Goes [van Dirxland]
voor mij op de dag van
mijn aankomst een plan
gereed zullen houden op
grond waarvan ik de dag
daarna zou kunnen te
werk gaan. Op de dag zelf
zal ik de ministers, de
voorzitter van Hunne
Hoogmogendheden, de
oude staatssecretarissen,
Generaal Michaud en de
gezant Dupont Chaumont
ontvangen.
Morgen zal ik de dag in
Brussel doorbrengen en
waarschijnlijk zal ik
woensdag in Den Haag
zijn. En hierop wens ik,
mijnheer Ver Huell, dat
God u in zijn gezondheid
houde en in zijn waardige
bescherming.
Louis
Voor de genoemde
personen, zie
naamregister achterin.
Verder wordt gerefereerd
aan de ministers en de
volksvertegenwoordiging
onder Schimmelpenninck.

153

point été surpris de ta démarche de Monsieur de Schimmelpenninck, et je conçois
que sa santé l'oblige de reconcer à tout espèce de place.
Je désire que vous, Monsieur Gogel, et Monsieur van der Goes puissiez me tenir
prêt, pour le jour de mon arrivée, un projet sur ce qu'il conviendra de faire le
Lendemain. Le jour même je recevrai les Ministres, le President de leur hautes
puissances, les anciens sécretaires d'Etat, le Général Michaud et le ministre Dupont
Chaumont.
Je passerai la journée de demain à Bruxelles et probablement je serai à la Haye
Mercredi.
Sur ce, Monsieur l'amiral Verhuel, que Dieu vous ait en sa santé et digne garde.
Louis
Cambraij 15 Juin 1806
_____
+
Ook een brief van den H.v. Bijlant Halt . +

+

Het is de eerste heden en nog is de schilderij van G. Doré niet gekomen. - Ik
wil mij op het onaangenaamste voorbereiden. - Want hoeveel tegenspoed is niet
denkbaar 1. De twee douänen die zij passeren moet van Belgie en Holland. 2.
de jalouzij de afgunst die men jegens Doré koestert - 3. de vijandschap tegen
mij in ons land en 4. het belang dat kunstkoopers en onze tegenwoordige radicale
matérialisten er bij hebben dat zulk een stuk niet in het land kome. - De hemel
geve dat ik mij vergis. - maar nimmer maakte een schilderij op mij zulk een
calmanten, zachten, reinen indruk als deze nobele, dichterlyke schepping van
den génialen Doré. - Ik schreef hem dat alleen als ik ben die schilderij voor mij
een ‘compagnon et ami’ zoude wezen.

Van Bylant Halt
Welke Van Bylandt
hiermee wordt bedoeld, is
niet duidelijk.
Verscheidene
afstammelingen van het
geslacht Van Bylandt
hadden een functie aan
het hof van Koning Willem
III en werden dus geacht
invloed op de koning te
kunnen uitoefenen.
+
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Zondag 4.
De schilderij is er nog niet. - Krijg een brief van G. Doré uit Baden-Baden gedateerd
r

3 Sep. waarin hij schrijft ‘Veuillez de votre cote monsieur me rassurer par un mot
+
d'écrit en me disant si vous avez reçu ledit tableau.’
Ik heb hem terstond geschreven dat het er niet was - en tegelyk hetzelfde aan
zijn broeder in Parijs gemeld. _____
Hoeveel redenen voor ongerustheid! _____
Het geld heeft hij ontvangen.

5
Ik begrijp niet waarom Lelyveld mij geen woord schryft. _____
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+

Veuillez...
Wil van uw kant mij gerust
stellen met een briefje,
waarin u zegt dat u
genoemd schilderij
ontvangen heeft.

+

Zoû men mijn plaat van de Hier en daar tegen het Materialismus (zie 25 Julij)
zoo onbegrijpelyk lang ophouden, tegen al mijn aanzoek om haast te maken in,
+
opdat het stuk van Jan Holland in het September-nummer van de Tydspiegel
mijn idée gestolen en verwerkt heeft? -

+

r

7 Sep.

Gisteren avond kreeg ik eindelyk mijn mijn heerlyke Doré - nog schooner,
dichterlyker, edeler dan ik het mij meende te herinneren. - Ik zelf brak de met
100 nagels vastgespykerde kist open, sloeg mij op de vingers,

+

Zie 25 Julij
Bedoeld is vermoedelijk
nr. 11. Zie de annotatie bij
p. 149.
+
Jan Holland
De Tijdspiegel van 1864,
deel II, p. 218-267 bevat
van Jan Holland een
+
198
artikel De kunst om,
zonder een cent kapitaal
te bezitten, in twee jaar rijk
te worden. Dit is een
filippica tegen de
vooruitgang, het
liberalisme, het
‘materialismus’ en de
moderne theologie.
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greep in de spijkers dat het bloed mij langs de handen liep - maar dáár stond de
uitmuntende schepping voor mij!
Het is er dag op - het krieken van den morgen - dit strookt ook beter met de idée
dan een avondstond. - Hoe innig rein is de conceptie, hoe eenvoudig, verheven
waar de uitvoering. - Ik kan mij naauwlijks voorstellen dat zij, mijn eigendom is, die
dochter van Doré's génie, waarop ik, van het eerste oogenblik af dat ik ze zag,
smoorlyk verliefd was - gisteren kwamen mij de tranen van erkentelykheid en geluk
in de oogen. - Wat zoû mijn vader genieten zoo hij nog leefde! Het is alsof de verre
toonen van een hemelsch orgel mij uit deze voorstelling tegenruischen - zoo hoorde
ik ééns in mijn leven bij het zien van een landschap in de Graafschap Bentheim, de
pastorale van Beethoven - ik hoorde ze en luisterde er naar. - En in Parijs, op de
Boulevard des Italiens trachtten de directeuren (?) mij op alle manieren er van te
dégouteren dit werk van Doré te koopen. Was dit kunstkoopers-intrigueren, of politiek
+
of afgunst? - ik weet het niet. -‘Monsieur, ses tableaux sont excessivement chers’
+
+
Monsieur...
, zeiden ze mij, ‘vous en trouverez ici de bien plus beaux, que vous aurez en
Mijnheer, de schilderijen
meilleur marché! G. Doré est dessinateur - mais il peint médiocrement. - c'est
zijn buitensporig duur. U
un garçon très fortune, qui ne se soucie guère de vendre ses tableaux etc:’
Zoo zullen zij menigen amateur afschrikken. - maar ik zag niets dan die schilderij kunt mooiere vinden die u
goedkoper krijgen kunt! G.
- en droeg er het beeld van mede in mijn hart. - Hij noemt haar ‘Un sculpteur du
Doré is tekenaar - maar hij
moijen âge inspiré par des anges.’ schildert middelmatig, - 't
Die schilderij, ik voorzie het, zal in den toekomst licht voor mij verspreiden over is een zeer gefortuneerde
menig somber oogenblik. - Ik ben innig dankbaar dat ik haar mag bezitten.
kerel die zich nauwelijks
bekommert om verkoop
van zijn schilderijen, etc.
+
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16 September.
Men schijnt er nu eindelyk ook in te zijn geslaagd om mijn ouden en besten vriend
H. van Lelijveld met mij te brouilleren. - Geheel in 't voorjaar schreef hij mij plan te
hebben van bij mij te komen. - Ik antwoordde dat hij het dan niet zoo laat doen moest
als te vorigen jare - en na dien tyd heb ik taal noch teeken van hem vernomen. Hij, dien ik zoozeer achtte en die zulk een trouw, waarachtig vriend voor mij was. Toen, vóór maanden reeds, zekere Tante die hem niet kent en nimmer sprak, mij
geheel onverwachts vroeg ‘Hoor je wel eens wat van je vriend L?’ overviel mij een
angstig voorgevoel van wat nu gebeurt. - Ik schreef hem een maand geleden - doch,
altyd in de hoop dat ik mij vergiste, wachtte ik - schreef weder een brief 11
September, den verjaardag mijns vaders. - doch stelde de verzending weder uit,
denkende, morgen zal mogelyk zijn brief komen. - Nu liggen mijn twee brieven daar
nog - wat zal ik doen? - Indien ook hij mij verlaten heeft - voel ik dat mijn hart zal
wegsterven. _____
+
Mijn platen in de Hier en daar liggen reeds lang klaar - maar dan eens is de
+
drukker niet te vinden - dan de lithograaf - zoodat ik al genoodzaakt was er 6 in
200
plaats van 3 te geven. _____
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Voor Thieme's Geldersche Almanak teeken ik twee plaatjes van Doornenburg en
+
schrijf ik een bijdrage .
+
_____
Een bijdrage
Het slot Doornenburg
verscheen in de
Geldersche Volksalmanak
voor 1865 p. 84-92 en
werd herdrukt in Schetsen
met de Pen [III], p. 7-14.
De platen werden niet in
de herdruk overgenomen.
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Alexander Ver Huell, Het slot Doornenburg, tekening bij het gelijknamig artikel in Geldersche
Volksalmanak voor 1865. Staalgravure van C.L. van Kesteren.
+

Ook mijn oude, trouwe knecht heeft men geleerd mij te traiteren . - doch voor een
+
paar dagen vroeg ik hem ernstig ‘Hendrik, heb ik je niet altyd goed behandeld?
Traiteren
- heb ik je niet altyd fatsoenlyk behandeld? - heb ik u ooit in 't minste getraiterd? Treiteren.
Welnu laat dan menschen die mij vijandig zijn ook geen invloed op u uitoefenen.’
Hij heeft dit gevoeld en na dien tyd hoorde ik van hem de sarrende flaauwiteiten
niet meer, die zoovele bekenden en onbekenden binnen 's monds mij toegrijzen. +
‘Ha’ denk ik dan ‘dat zijn er die zich mijn “Laster[”] of Krytkrabbels of Geweten
+
of Is 't waar of niet hebben aangetrokken.’
Laster...
De titel van de negende
Geheel mijn geluk heb ik gesteld in mijn intellectuële ontwikkeling, mijn
aflevering van de serie
teekenen, schrijven, schilderen, muziek - zoo men echter mijn goede, brave
bedienden ook van mij vervreemd, moet ik mijn huis sluiten en op kamers gaan Zijn er Zoo? die verscheen
wonen. - Twee kamers te hebben is ook altyd mijn idéaal geweest van comfort. in het voorjaar van 1853.
Het is de larmoyante
_____
geschiedenis van een
v. Outeren blijft altyd een trouw vriend. Hoeveel tegenspoed heeft ook hij niet!
meisje dat het slachtoffer
_____
wordt van een
De zomer is voorbij - en welk een zomer! Bijna altyd, zelfs in de hondsdagen fluistercampagne.
nachtvorsten.
Krijt-krabbels is een album
uit 1859, dat kritiek bevat
op het decoratiebeleid van
de Nederlandse regering.
Het Geweten verscheen
in december 1858 en is
een serie tekeningen over
de gevolgen van
begerigheid en
moordzucht. Is 't Waar of
niet? verscheen in het
voorjaar van 1855 en stelt
de moorddadigheid van de
menselijke samenleving
aan de kaak.
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+

r

n

Sep. De 18.

+
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heb ik een waarlyk uitstekend schoon schilderijtje van J.L. Cornet uit Leiden
+
gekregen. - Willem I voorstellende in zijn studeervertrek. - De pose, de kleur, de
+
+
Willem I
uitvoering, alles is, ik zou haast zeggen, volmaakt geréusseerd . - Ik had alleen
+
Willem
van Oranje.
wel een degen of helm aan de wand willen zien. Hij vroeg het leege kistje terug; +
Geréusseerd
+
ik heb het met 't bijschrift ‘Stilleven’ Dood wild - [?] natuurlyk - na het leven. - 'en
Geslaagd, goed
drie patrijzen er in aan hem teruggezonden. - Hij is een brave kerel - maar
uitgevallen.
tegenwoordig wat te eenzelvig. - Veel heeft hij aan de familie Kneppelhout en
+
Degen of helm
r
later aan de H. De Gijzelaar (die zijn uitmuntende collectie prenten aan het
Alexander Ver Huell wilde
Kabinet te Leiden schonk, onder voorwaarde dat Cornet in zijn plaats Directeur historie-schildering met
zoû worden) te danken. - Hij is een burgerjongen en zijn broer is nog timmerman. een algemeen geldende
symbolentaal. Hier moest
- maar nu is hij althans onafhankelyk en woont met zijn zuster in een klein huis
worden verwezen naar de
op het Utrechtsche veer te Leiden.
rol van Willem de Zwijger
_____
als veldheer in de
Gisteren heeft C. Kneppelhout den dag bij mij gepasseerd. - ik las hem den
Tachtigjarige Oorlog.
+
+
volgenden volzin voor uit een brief, dien ik juist uit de Oost ontving, van mijn
[?]
neef R. Bouricius ‘Met de libérale denkbeelden wordt de boel hier mooi in het
Niet ontcijferd.
+
honderd gestuurd en God weet waar het mede eindigen zal. Het ontzag is er
Uit de Oost
vooral uit en alleen een ijzeren hand en gedeeltelyke terugkeer tot het oude
Roeland Jan Adriaan
stelsel is in staat weer goed te maken wat verknoeid werd.[’]
Bouricius was in 1864 als
tweede luitenant der
_____
Eergisteren zond ik mijn stuk over 't slot Doornenburg aan de Redactie van de mariniers gedetacheerd in
Batavia.
Geldersche Almanak. - er komen twee plaatjes bij.

+

26 September.
+
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- Op mijn beide meiden kan ik bemerken dat men nu ook influënceert en haar de
eerbied die zij tot nu toe voor mij hadden tracht te benemen. - Ik dacht niet dat het
mogelyk was dat een geheele stad zich zoodanig zoû kunnen verlagen om op een
allerlafste, flaauwe manier één enkeld mensch te traiteren, en dat zonder reden;
want hier in de stad weet ik niet dat ik ooit iemand beleedigd heb. - In mijn laatste
cahier kunnen mogelyk een paar personaliteiten gevonden worden - maar vroeger
heb ik er mij steeds op gestileerd jegens een elk even beleefd te wezen - en in mijn
werken heb ik alleen het kwade en dwaze in algemeene trekken gegispt. Maar - ik sta alleen en heb behoefte aan een afgezonderd, eenzelvig leven. - Op
mijn gedrag, op mijn zedelykheid kunnen zij niets vinden - nu trachten zij mij te
ridiculizeeren. God moge mij steunen - ik ik zelf moge mijne zielskracht behouden!
_____
Ook met mijn Hier-en-daar plaagt men mij zoveel mogelyk. - No 10, 11 en 12
werden opgehouden tot dat Thieme uit de stad ging en ik er niets aan doen kon. Nu zoû er 6 (van 10-15) uitkomen - en gisteren waren ze al gereed, de vorige week
was 15 gedrukt. Nu gaat Thieme weder onverwachts uit de stad, en laat alles liggen
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+

‘omdat het bepaald was dat het Woordenboek eerst zoû verzonden worden!’
Waarom - zei ik hem - zeidet gij mij dat dan niet - daar het immers bepaald was?
- Hij beloofde mij dat het naar de Tijdspiegel zoû verzonden worden. - Indien dit
dan maar gebeurd.
_____
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Woordenboek
D.A. Thieme en Martinus
Nijhoff waren belast met
de uitgave van het
Nederlandsch
Woordenboek van
Matthias de Vries.
In 1863 verscheen ter
voorbereiding hiervan een
deel Grondbeginselen, in
1865 een Woordenlijst.
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+

Van daag kwam de arme kleedermaker Kros dien ik dikwijls geholpen heb en
+

+

r

203

onlangs zeer gerecommandeerd had aan den H. Siepprecht mij bedanken daar
r

hij een groote bestelling (ook liverijen) van diens schoonzoon den H. van
Harenkarspel had gekregen. Dat is ten minste een erkentelyk mensch. - Ik drukte
hem op het hart nu zijn geluk te waarderen, dubbel zuinig te zijn met zijn groot
huishouden en er niet op te bluffen bij zijn konfraters. enz: -

+

Gerecommandeerd
Aanbevolen.

r

3 Oct.

De Hier-en daar zijn nog niet verzonden of geännonceerd.
Van H. van Lelijveld kreeg ik een brief. - Zijn vorigen 5 July reeds geschreven is
aan de post weg geraakt. - ik heb hem althans niet gekregen. Zond ƒ200 aan Cornet
voor zijn Willem I.

11
Bragt gisteren een alleraangenaamsten dag door bij mijn vriend Kneppelhout van
Sterkenburg. 'S morgens achter op zijn plaats in het bosch wandelende stoot de
hond een haas op die regt op ons af het pad komt oploopen. - Ik gaf hem een slag
met een stok met looden knop. Hij sprong in een sloot. Kwam er weer uit, wij liepen
hem na, hij verwarde zich in het lies - een slag met mijn stok maakte een einde aan
+
de par-force-jagt . Ik zag een allerbelangrykste collectie van teekeningen het Sticht
+
betreffende door Rogman, Saenredam, Pronk, Saftleven en anderen. Par-force-jagt
Drijfjacht met honden.
Wij reden door zijn uitgestrekte Dennenbosschen en zagen verscheiden
+
notenkrakers (nucifraga, καρνοκατὰκτγς) een vogel die in bergachtige landen t'huis
+
hoort. Een mannetje en wijfje nam ik meê om te laten opzetten. Sedert 1850
Notenkrakers
Zangvogels.
waren er geen in ons land gezien. _____
De Hier en daar (10-15) zijn verzonden en geännonceerd.

+

17 Oct.
+
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Maandag Kneppelhout van Sterkenburg vroeg mij voor zijn werk de Gedenkteekenen
in de Pieters-Kerk te Leijden om inlichtingen nopens eene Odilia van Arnhem in
Leijden begraven. - Na lang zoeken vond ik eene Odilia v.A. vermeld die in 1625
overleden en met haar broeder in Leyden begraven is. - Nu schrijft hij mij dat de O.
die hij bedoelt later moet zijn gestorven. - Ik zal van deze gelegenheid gebruik maken
om eens na te sporen of er iets wat er nog omtrent de familie van mijne dienstbode
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Cornelia van Arnhem bekend is en op welke gronden hare nichten twee freules
van Arnhem hebben willen procedeeren tegen de laatste freule Torck van
Rosendaal die met een Pallandt is gehuwd en dan door welk huwelyk dit goed
nu aan de famille Pallandt komt, terwijl er een praatje gaat dat de laatste vrouw
van Rosendaal, weduwe van den kinderloos gestorven Johan van Arnhem (+
1720) aan Torck Rosendaal bij testament gemaakt had op voorwaarde dat zoo
de famille Torck Rosendael uitstierf Rosendael weder aan de Arnhems moest
komen. - Heden avond woonde ik de laatste vergadering bij van de Geldersche
+
Maatschappij Prodesse Conamur. Er waren weinig leden in den laatsten tyd, na
r

Januarij geen leden die voordragten deden, de zaak kwijnde. - D. Thijssen was
de laatste president. - 16 leden behalven het bestuur waren tegenwoordig en
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Welke gronden
Blijkens in het dagboek
aangetroffen bladen met
kladaantekeningen van
Alexander is het geslacht
Torck verwant met het
geslacht Van Arnhem door
een huwelijk van Lubbert
Torck, heer van Hemert
met Henrica van Arnhem
(1584-1614), dochter van
Carel van Arnhem tot
Kernhem (geboren 1551),
burgemeester van
Arnhem, en Agnes van
Stepraai (overleden 1586).
Alexander verwart deze
Torck met de gelijknamige
Drost van Wageningen
(gestorven 1664).
+
Prodesse Conamur
Voor een volledige
geschiedenis van
Prodesse Conamur, zie dr.
A.J. van de Ven, Het
genootschap ‘Prodesse
Conamur’ te Arnhem,
opgericht in 1792, in:
Jaarboek Gelre XLI
(1938), p. 154-196. Hieruit
blijkt dat op 17 oktober
1864 werd besloten als
laatste redmiddel voor het
kwijnend genootschap een
commissie in te stellen tot
onderzoek naar de
mogelijkheid van een
leesmuseum. Als oorzaak
van het verval werden
onder meer ‘de vele
gelegenheden tot
verstrooiing hier ter stede’
genoemd. Eerst op 1
oktober 1866 werd
opheffing van het
genootschap overwogen.
Die vond echter niet
plaats: Prodesse werd tot
een debating-club
gereorganiseerd en
herleefde in die vorm.

r

met meerderheid van stemmen werd goedgekeurd het voorstel van den H. Rinkes,
+
‘te trachten een Leesmuseüm opterigten, als
+

Een Leesmuseüm
De commissie, belast met
het onderzoek naar de
mogelijkheden van een
leesmuseum bracht op 1
oktober 1866 negatief
rapport uit: er was te
weinig medewerking.
Inmiddels was immers
elders op 21 november
1864 een leesmuseum
opengesteld boven de
sociëteit in de
Koningstraat.
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jonge spruit, geënt op den ouden stam van Prodesse.’ - In 1792 was het opgerigt +
De oude Nijhoff zal zich omkeeren in zijn graf van verontwaardiging en droefenis.
+
De oude Nijhoff

+

Zat. 22 Oct.

Ontvang het eerste bewijs voor 10% rente van 2 aandeelen in de International
+

Johan Nijhoff, apotheker
en medeoprichter van het
genootschap. Hij was
directeur van het
+ natuurkundig
205
departement. Zie
naamregister achterin.

r

Hotel Company £1″4. van Maart tot Sep. 1864 van ƒ300.+
+
International Hotel
De bibliothecaris Nijhoff verhaalde mij van morgen dat hij het testament van
Company
de laatste vrouw van Arnhem te Rosendaal gezien had en dat daar geen bepaling
Niet achterhaald.
ten gunste der v.A. voorkwam. - buitendien zijn er nog Torcks in W. Braband. +
Nijhoff
s
Gisteren ging ik bij de Not. v. Rosenthal te Velp, doch deze had geen papieren Isaak Anne Nijhoff. Zie
r
naamregister achterin.
de v.A. betreffende meer. - Een généalogie had hij aan den H. v. Pallandt van
Rosendaal afgestaan. Heden heb ik dezen geschreven en het bewuste stuk ter leen
gevraagd.

24
+

Het is noodzakelijk dat ik voordat ik ze vergeet, hier al de hatelykheden eens
+
opteeken waarop men mij tegenwoordig tracteert. Eerstens moet ik zeggen dat
Al de hatelykheden
De hierna beschreven
ik tegenwoordig slechts bij 4 familles aan huis kom, nak. de f. van Kattendyke,
waarnemingen kunnen
de Waldkirch Siepprecht, Weerts en v. Hasselt - dus geen gelegenheid om, al
wilde ik het, lomp tegen de menschen hier te zijn of ze te beleedigen. - Men zegt wellicht worden
dat het hun hindert dat ik steeds te huis zit en werk. - maar dit is onzin. - de haat beschouwd als
symptomen van
is dus nijd of afgunst. - nijd omdat men zich herkent in de Is 't waar of niet,
achtervolgingswaanzin.
Krijtkrabbels etc: of omdat men er door anderen in herkend wordt. - Afgunst
omdat ik een groot en mooi huis heb, en lieve schilderijen en wat fortuin.
Ziehier de hatelykheden, kinderachtigheden waarmeê men om stryd of uit eigen
kwaadaardigheid of opgezet door anderen, mij tracht te traiteren.
o
1 Men weet dat ik een valsche tand voor in de mond heb. (als jongen brak ze,
doordat iemand mij achter op het hoofd sloeg terwijl ik door de looden buis van
+
+
een filtreermachine blaasde) Nu steken heeren, meisjes, zelfs sommige
+
militairen wanneer ze mij passeren of mijn huis, één vinger in de mond en
Filtreermachine
Werktuig om een vloeistof
wrijven er meê over hun tanden!
o
2 Men hoest en spuwt zoo hard mogelyk mijn ramen passeerende, anderen door filtrering te reinigen.
zitten de heelen avond op kunstbeschouwingen en andere plaatsen naast De buis diende om de
af te voeren.
mij te hoesten. - Dit heb ik gemerkt is omdat men zegt dat ik een stinkende vloeistof
+
206
adem heb. Ik ken er reeds verscheiden die nooit mijn huis voorbijgaan zonder
dit te doen.
o Men heeft mij den bijnaam gegeven van Intéressant. Jongelui hoor ik zeggen
3
‘daar komt intéressant aan’ anderen ‘heb je intéressant gezien[’], enz o Niemand spreekt mij aan (en dit is een soort van traiterij die iedereen, zelfs
4
daartoe opgezette goede meisjes, die geen vlieg zouden schaden, mij
onophoudelyk toevoegen) zonder om het andere woord te zeggen ‘heel aardig!’
b.v. wanneer ik zeg ‘dit is een mooye teekening’ - ‘ja, heel aardig’. Onlangs
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heeft een jufvrouw Evers, een domme nuf, tegen een jong avocaatje die een
heelen avond naast mij zat te hoesten den ganschen avond ‘heel aardig’
r

+

gespeeld. - Toen zij zag dat ik er met den H. Siepprecht al harder en harder
+
om begon te lagchen, stond zij plotseling heel boos op, aan haar broeder
Siepprecht
J.G. de Waldkirch
proponerende naar huis te gaan.
Ziepprecht. Zie
naamregister achterin.
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Ziedaar de belooning van alle schetsen die ik of in mijn hersenpan teruggedrongen
of verscheurd heb omdat er maar een schijn van personaliteit aan was. - Doch men
heeft o.a. in de Laster gelykenissen weten te vinden op menschen die ik nooit gezien
had. - In de Hier en daar zijn een paar portretten, van lieden die veel zwaarder
bestraffing van mij verdiend hadden. +
Doordat mijn twee Roomsche dienstboden (niet Keetje van Arnhem) er ook toe
+
op zijn gezet en vooral mijn oppasser sints eenige weken een geheel andere
207
toon dan vroeger jegens mij voert merk ik dat de Jesuiten (om Volk en Kunst
enz: enz:) er achter zitten - beter nog word ik het aan alle andere roomschen hier
in het stadje gewaar. - Zoo men mijn laatste Hier en daar nu niet achterwege houdt
zullen zij in het Nawoord zien dat ik mij door zulk sarren den mond niet laat snoeren.

30 Oct.
Aan mijne Tante Buys schrijf ik heden morgen den volgenden brief.
Waarde Tante!
In den treurigsten tyd van mijn leven, rekende ik, tegenover allerhande vijandschap,
dubbel op de vriendschap van eene famille, voor welke ik van mijn jeugd af toonde
ware genegenheid te gevoelen. Door haar gedrag echter gaf zij juist schoon spel
aan mijn vijanden. Goddank schonken pligtsbesef mij moed en eenzaamheid mij
troost. De herinnering aan het gebeurde, ligt mij echter nog te versch in het geheugen
om althans in de eerste jaren aan wederzien te denken.
Wees gelukkig met de uwen en geloof mij uw eerbiedig toegenegen neef
Ver Huell
_____
Aan J.L. Cornet te Leiden zond ik heden den Gelderschen Almanak voor 1865
waarin een stukje en 2 platen over het slot Doornenburg, door mij. - Ik prijs zeer zijn
ëtswerk in dat stuk. -

+

Dingsdag
r
8 Nov.

+
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Daar even schreef ik aan de Heeren Bos steendrukkers alhier den volgenden brief.
Mijne Heeren
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Daar ik welligt eene groote menigte mijner schetsen bij u zal laten drukken, en dit
+
eigenhandig werk dus waarde kan krijgen is het noodig dat wij vooraf duidelyk
Mijner schetsen
Deze schetsen werden in
onze bepalingen maken. Van ieder plaat zal ik niet meer dan 25 exemplaren
laten trekken. In plaats van ƒ0,10 geef ik u ƒ0,20 voor ieder e. - en twee exemplaren beperkte oplage
gereproduceerd.
der 25. - maar - daarvoor laat gij mij waarschuwen wanneer het gelegen komt
Uiteindelijk stelde
één of meer steenen te doen afdrukken en permitteert gij mij (tot correctie,
verandering etc.) daarbij tegenwoordig te zijn en zelf de steenen af te schrapen. Alexander een bundel
hiervan samen onder de
Hoogachtend enz: titel Uit het verleden.
_____
o

Door de Heeren Bos en C. wordt mij gemeld dat zij volgaarne naar die opgegeven
voorwaarden mijn werk drukken willen.
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r

De animositeit tegen mij is nog gaande. Ik sprak er over met den H. Ziepprecht die
meent dat dezelfde oorzaak welke hem dwingt zijn huis hier op de bovenbergstraat
te verlaten ook mij het leven lastig tracht te maken. Hij beweert dat meerderen met
+
hem gelooven dat het fabriekje achter onze huizen aldaar alleen geplaatst is om
+
+
Het fabriekje
deze in waarde te doen vallen en het terrein voor den spoorweg open te krijgen.
+
Niet
achterhaald.
Het gedreun is zoodanig dat mijn buurman Verkouteren zijn huis te koop heeft
+
r

gesteld; dat de H. Ziepprecht het zijne verlaat en Slingeman het wil verlaten en
bij de naaste bewoners der fabriek de muren barsten en de ruiten uit de ramen
vallen.
_____
+
Ik voor mij echter geloof dat er politieke haat schuilt achter de opstokerij tegen
+
mijn persoon. Gerard Keller , de rédacteur van ‘de Arnhemmer’, is de
boezemvriend van van Westhreenen (in de Spectator) dien ik in Februarij 1863
o

dwong zijn woorden te rétracteren. - De rédacteur van de Tydspiegel is D. de
Keyzer wien ik tweemaal teregt zette: eens omdat hij in een gezelschap zweeg
toen men mij noemde als de schrijver van een zeer scherp stuk tegen de
Aristokratie dat van hem zelven was - de tweede maal omdat hij den inhoud van
mijn eersten brief aan Marie Anemaet (geschreven om haar te prepareren) aan
twee Dames, zonder haar vergunning had medegedeeld. - Bij die gelegenheid
és

+

bedreigde hij mij ‘dat Do-. zoo zij willen iemand veel tort kunnen doen.’ en ik
geloof dat hij nu druk daaraan bezig is. Indien ik de libéralen vlei - heb ik morgen de geheele pers op mijn hand. - Doch
+
liever sterf ik, dan te handelen tegen mijn geweten. - Mijn näwoord bij de Hier
en daar en laatste plaat, kan niet gedrukt zijn dan Maandag en heden is het eerst
Dingsdag. - in twee dagen kon dit gemakkelyk gebeuren - doch dit is alleen om
+
in den Spectator van Zaturdag den inhoud voor in mijn cahier dat in de volgende
week verschijnt te kunnen verlammen. Om van al die intrigues vry te komen zal
ik slechts 20 platen, eigenhandig geteekend, voortaan doen drukken.

10 Nov.
r

Den spoorweg
Zie aantekening bij p. 36.
+
Mijn buurman
J. Verkouteren verhuisde
naar de Rijnstraat, De
Waldkirch Ziepprecht naar
de Nieuwe Kraan. Exacte
huisnummers konden niet
worden achterhaald,
omdat het
bevolkingsregister van de
gemeente Arnhem
verloren is gegaan.
+
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+
Gerard Keller
Hoofdredacteur van de
Arnhemsche Courant van
1864 tot 1898.
+
[Faire] tort
Benadelen, onrecht doen.
+
Mijn näwoord
Hier verweerde Alexander
zich publiekelijk tegen
lastercampagnes en al
dan niet vermeende
uitingen van vijandschap
tegen zijn persoon.
+
Zaturdag
In De Nederlandsche
Spectator werd geen
artikel over Hier-en-Daar
aangetroffen. De grote
hoeveelheid onderwerpen
die in het Nawoord werden
aangevoerd maken
vergelijking onmogelijk.
+
210

Gisteren morgen zond ik het nawoord naar den H. Thieme. Ik verzocht hem mij
op te willen geven op hoeveel honorarium ik aanspraak had. - hij schreef mij dat
er op 356 exemplaren ingeteekend was, en bepaalde het honorarium op ƒ350.
+
Ik schreef hem er te vrede mede te zijn maar in plaats van de ƒ50 vroeg ik om
8 exemplaren Hier en daar. - Hij zond er mij zes. - Met het nawoord vroeg ik hem
onder het begeleidend briefje te willen zeggen wanneer ik proef zoude ontvangen.
Hij schreef dat ik gisteren avond die zoû krijgen. - Ik kreeg niets en zond hem daarop
van morgen den volgenden brief.
Mijnheer!
Volgens uw briefje had ik gisteren proef van het nawoord der Hier en daar
verwacht, maar niet gekregen. Dit hangt van uw wil af. Ik verzoek u nu duidelijk
hieronder met één regel te willen verklaren op welken dag de laatste platen der Hier
en daar benevens het nawoord door u verzonden zullen worden naar Amsterdam
en den Haag en anders moet ik wel zorgen dat het nawoord met een beschrijving
der laatste plaat, hoeveel het mij ook kosten moge, in eenige bladen worde
opgenomen.
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Arnhem 10 Nov. 1864.
Hoogachtend enz.
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Om negen uur zond ik mijn oppasser met dezen brief opzettelyk gecachetteerd en
r

met het opschrift eigenhandig aan den H. D.A. Thieme.
Hij kwam weerom met de boodschap dat men hem de brief had laten afgeven en
toen weer ter hand gesteld geopend met de woorden ‘Meneer is uit de stad en komt
eerst Zondag terug - maar Mevrouw heeft den brief open gemaakt en gelezen.’
Ik zond daarop terstond mijn oppasser naar het huis van D.A. Thieme terug om aan
de knechts te vragen bij welken drukker het nawoord bezorgd was, zij wisten het
niet, vermoedden bij G.J. Thieme. (van den Arnhemmer C.) Hij liep er heen en men
zeide hem daar dat men vergeten had het mij te zenden, maar het van morgen
zenden zoû.
+
Terstond zal ik zelf naar den lithograaf gaan en vragen daar wanneer men met
de platen gereed kan zijn. - Dan zal ik het nawoord overschrijven en het Maandag +221
bij de een of ander doen drukken op het formaat der Hier en daar. - Als Thieme
dan zegt dat de platen gereed zijn maar omstandigheden etc. beletten den text in
orde te hebben, kan ik hem die geven om bij de platen te voegen.
_____
13 Zend aan Termaaten nog een coupon en vraag hem waarom hij mij niet als
naar gewoonte geantwoord heeft. (No. 9380).
_____
Stemberg die de zaken van Thieme waarneemt (deze is naar den Haag) heeft
mij verzekerd dat de Hier en daar Maandag en Dingsdag verzonden zouden worden.
Ik sta daar zoo sterk op omdat mijne geheele verantwoording in dat nawoord ligt
opgesloten. - Hoeveel anonieme vijandschap hoeveel bedekte smaad heb ik niet
verduurd omdat ik den moed had van in een tyd dat Vaderlandsliefde, loyauteit,
énergie op alle wijzen ondermijnd worden, deze deugden, waardoor wij groot werden
+
en alleen groot kunnen blijven, rondweg voorstond . - Het Handelsblad en de
+
+
Voorstond
Arnhemmer vooral schermen met medelyden voor den Indiaan en eeuwige
Deze
zin is incorrect; er
bezuiniging van vloot en leger. - terwijl critici als Huët en Pierson onze
had
een
onbepaalde wijs
vaderlandsche Dichters en onze geschiedenis afbreken. - De Joden met hun
moeten
staan.
kosmopolitisch streven intrigueeren daar tusschen door, terwijl de Industriëlen
+
Indiaan
alles naar zich toe trachten te halen. Zoolang ik kan zal ik voor mijn land en voor
Inlander, autochtone
zijn geluk ijveren. - Maar reeds dit nawoord der H. en D. voorzie ik dat mij een
bewoner van
+
stortvloed van anonieme en niet anonieme laster, en vuilaardige aantijging op
Nederlandsch-Indië.
+
den hals zal halen. - Ik voel het er is niet veel nodig om mij het hart te breeken.
212
Welk vooruitzigt heb ik, belasterd door geheel het land? - Ik ben te trotsch om
aan iemand te toonen wat ik lyd - en hoe meer verdriet ik gevoel hoe vrolyker wezen
ik mij opdring, en hoe hooger ik het hoofd draag. - Tegen mijn geweten handelen,
tegen wat de rede mij zegt dat mijn pligt is, zal ik nooit. - Ik sta geheel alleen - mijn
+
éénige stem, is God. - Heden avond las ik in Lamartine het sterven van Nelson en
ik heb gesidderd en gesnikt van aandoening, van bewondering, van gesmoorde +Het sterven van Nelson
dorst naar zulk een grootmoedige heldendood, met een laatsten blik op God en De dood van Nelson in de
Slag bij Trafalgar werd
de woorden Vaderland en pligt op de bestorven lippen. - En IK, die ook onder
door Lamartine
mijn voorouders edele mannen van actie tel, ik die geheel al-

beschreven in Nelson, een
biografie in Le Civilisateur,
histoire de l'humanité par
les grands hommes, 2e
jaargang (1853). p.
229-332.
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Alexander Ver Huell, Prent, behorend bij het slotwoord van Hier-en-Daar, schetsen uit de
portefeuille van A.V.H. (Arnhem, 1864), prent nr. 20.

leen, en door de meesten miskend nu reeds jaren strijd, veelal tegen anonieme
ellendelingen, een stryd schier zonder eer en waarvan ik het voordeel aan anderen
laat - ik gevoel soms oogenblikken van vreesselyken twijfel - zij zijn gelukkig kort en het vertrouwen op mijn Schepper is, ik dank Hem er voor met tranen, immer nog
weer krachtiger teruggekeerd. - Ook nu zie ik een omkeer in het gedrag der
menschen jegens mij, die mij brusqueerden groeten mij beleefd - zoû de laster
ontmaskerd wezen? - Want wie leefde zoo stil, ingetogen en werkzaam als ik, deze
laatste tien jaren. - En waarom? Omdat ik voor mijn schilderen en
kunstenaarsontwikkeling al mijn énergie, al mijn tijd hoog noodig had, wilde ik de,
in andere studies, verloren, jaren inhalen. +
Deze treurige waarheid heb ik echter leren kennen, dat de menschen mij meer
vijandig werden, naarmate ik deugdzamer werd. - Maar ook dit woord deugdzaam +213
verliest zijn kracht en voor het publiek - zoû ik het niet eens willen uitspreken. Ik weet het - op geen mensch moet ik geheel vertrouwen - maar op God en op
mijzelven. _____
Maandag l.l. ben ik zeer vroeg bij Pringle geweest en heb hem gevraagd wat die
animositeit tegen mij beteekende of dat van de policie uitging en sprak hem een
woord van den anoniemen brief dien ik, daar hij mij verraste, even inzag en waarin
men aan mijn eenvoudige wandelingen, mijn
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grootste en reinste geluk een kwaadaardige uitlegging gaf. - Ik vermoedde, omdat
+
ik vernam dat hij een groot voorstander van den Tafeldans is, dat hij als chef der
policie aanleiding kan gegeven hebben tot opruying der mindere standen tegen +Tafeldans
mij. - Ik heb hem op zijn woord van eer afgevraagd of daar niets van aan was. - Ironische omschrijving van
een spiritistische séance.
Hij maakte zich boos en ik ook werd driftig, doch hij gaf zijn woord er op dat er
Alexander had in 1859 in
niets van dien aard bestond. - Ik weet wat ik zoû gedaan hebben indien hij het
tegendeel had gezegd. - Zoo ik morgen vlei en tegen mijn hart spreek, zijn allen het Nederlandsch
mijn vrienden - maar mijn pligtgevoel zegt mij, dat ik het niet doen mag. - Ik ben Magazijn (p. 288, 304,
320, 326) een serie
op het ergste voorbereid.
tekeningen gepubliceerd,
_____
waarin het spiritisme
+
Gelyk ik voorzag wordt in de Arnhemmer Courant van gisteren mijn nawoord belachelijk werd gemaakt.
+
reeds verlamd dat eerst Morgen of Dingsdag uitkomt. Arnhemmer Courant
Is dit nu fair plaij dat aan vijanden wat ik den drukpers toevertrouw wordt
In de Arnhemsche
r

+

medegedeeld. - Het is een artikel denkelyk van D. Bosch , mijn oude antagonist
(ook tafeldanser), weer over die arme, verdrukte Javanen! ij+

+

De Architect Eberson, die in het begin van 1861 (zie Jan. ) mij tegenwerkte
zooveel als hij kon toen ik mijn plannen voor een Museüm ontwierp, zal nu in
den bouw van het door mijn Volk en Kunst in het leven gehouden plan, denkelyk
een hoofdrol vervullen. - Welke intrigues en knoeyerijen!

g

r

Zat. 19 Nov.

Woensdag zijn de 5 laatste platen en net nawoord der Hier en daar verschenen.
r

- Heden stonden zij voor het eerst geännonceerd. Ik zond een exemp. aan den
Goeverneur en Burgemeester.
+
Van morgen om 10 uur heb ik de eerste afdrukken zien maken van mijn eerste
penteekening op steen (vroeger maakte ik er reeds voor den Tydspiegel enz.)
Om 3 uur ben ik zelf de steen gaan afslijpen. - Zij mogen slechts 25 exemplaren
trekken. - 3 moet ik er op het stadhuis déponeeren. - Maar mijn oog (op het

Courant werd geen
samenvatting van het
nawoord van Hier-en-Daar
als zodanig opgenomen.
Vermoedelijk doelt
Alexander op redactionele
commentaren, die op
dezelfde onderwerpen
ingingen als in het
nawoord van Hier-en-Daar
aangeroerd, zoals de
landsverdediging. De
slotaflevering van
Hier-en-Daar werd in de
Arnhemsche Courant van
18 november als
verschenen
aangekondigd.
+

r

D. Bosch
Voor de diskussie van
Alexander Ver Huell met
Dr. W. Bosch over het
cultuurstelsel, zie de
dagboekaantekeningen
van 19 februari 1863.
+
214
+

ij

Jan.
Zie de
dagboekaantekeningen
van 6 april 1862 en de
daarbij behorende
annotaties.
+
De eerste afdrukken
Zie de annotatie op p. 159.
Alexander volgde een
speciaal procédé van
penlithografie.
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andere heb ik nog altijd de vlek juist in het midden zoodat ik er niets meê zie) lydt
+
er onder. - Zoo ik blind werd! Aan trouwen kan ik niet meer denken, belasterd
De vlek
als ik ben. Toch zal ik op mijn post blijven, zoolang als God het wil. - Doch mijn In de tekst is een kleine
cirkelvormige vlek
ondervinding is - meer haat, meer nijd - naarmate men moreel beter wordt. getekend.
Buitendien ik vind niets in mijn verleden dat mij berouw geeft - Ik heb vrolyk
geleefd, maar geheel als mijn vrienden Engelberts, Imans, Lelyveld, v Leeuwen en
+
honderd anderen. - Rolde wanneer mijn club aan de rol was, maar schreef,
teekende, musiceerde weêr den anderen dag. - Maar ik was zoo opregt van alle +Rollen, aan de rol zijn
Uit pierewaaien gaan,
dwaasheden en losheden dien ik deed aan een elk op te biegten - en dit heeft
kroegentocht houden.
mij veel kwaad gedaan - en wapens aan mijn laaghartige vijanden gegeven.

+

23.
+

215

De animositeit is over. - Het schijnt dat eenige brave menschen het ongemotiveerde
+
en lage van hun gedrag aan de Arnhemsche badaud's hebben voorgehouden. Althans het is uit met het gehoest en het ‘heel aardig!’ Dit kan toch geen gevolg +Badauds
wezen van het nawoord der Hier-en-daar. - Want waarlyk, het was geen ‘captatio Lanterfanters.
+
benevolentiae’ der hier vigeerende partij. - Eenige brieven kreeg ik toch die mij
+
waarachtig genoegen deden. o.a. van professor Vreede uit Utrecht.
Captatio benevolentiae
Lofprijzing om iemand
gunstig te stemmen, om
toorn af te wenden.
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‘..................... met groote ingenomenheid heb ik uwe inleiding tot de Hier en daar
gelezen en uwe mannelijke verklaring beaamd ............................. Ik heb ditmaal
het keurig geschenk van den génialen teekenaar met erkentelykheid aanvaard,
maar voor het vervolg wensch ik in de naamlijst van zijne openlyke vereerers eene
plaats in te nemen, en niet alleen zijn buitengewoon talent toe te juichen, maar ook
zijne edele bedoelingen te helpen bevorderen. enz.................’
G.W. Vreede
J. van Outeren schrijft.
[‘].......... het geld moge voor den uitgever zijn, gij alleen hebt er - niet zooals gij
schrijft het verdriet - maar al het genoegen van. Want zij reizen het land door overal
invloed uitoefenende, het schoone en goede bevorderende, veredeling opwekkende,
leugen en laster doodende - ziedaar uw lover - waarmede veel verdrietigs wordt
goedgemaakt, dat gij onverdiend moet lijden’ enz. J.D. Castanien schrijft
................. ontzie hen niet en prikt hen waar gij de gelegenheid hebt - de afgunst
der wereld of hare oppervlakkige beoordelingen ondervinden wij allen op onze beurt
+
- ........... Ga voort mijn vriend met te doen wat uw hart u ingeeft goed gedaan te
+
zijn. Schenk uwe vriendschap aan hen die er veel prijs op stellen - en laat de
216
aterlingen kruipen stikken in het stof waarin zij zich bewegen.............
_____
Ik dank God die mij sterkte in de goede beginselen die tot heden mijn handelingen
besturen. - Ik handelde soms verkeerd, doch immer volgde daar een krachtiger
pogen naar veredeling op. En ik ben in de laatste 15 jaren moreel veel verbeterd.
- Doch hoe zwaar is dan mijn stryd niet geweest - en de driften die ik wilde
overwinnen, bragten mij eens bijna tot het verlies van het verstand. Echter zie ik
het hoe meer hoe meer in dat een verstandig man kan volbrengen wat hij wil.
_____
+
Eergisteren zijn in Amsterdam met de overige boeken en platen van ten Cate
+
ook alle mijne werken verkocht.
Boeken en platen van
Ten Cate
Op 25-30 november 1864
werden de nagelaten
boeken van de
toneelschrijver M. Weimar
ten Cate, publiekelijk
verkocht door Frederik
Muller.

g

26. Zat.

Verleden Donderdag voor 8 dagen (18 Nov.[)] heb ik een jongen Bull-dog gekocht,
ƒ8 en Phijtla genoemd.
_____
Van daag corrigeerde ik mijn tweede teekening met de pen op steen, een gezigt
in het dorp Sonnenberg bij Wiesbaden. Te zwak geteekend, in de volgende zal ik de inkt krachtiger aanwenden.

29
Van avond vuurwerk ter herinnering aan 1813. De Thiemes, Fromberg enz: aan 't
hoofd. Morgen volksconcert, niets dan Duitsche Muzijk, geen enkel stuk van een
Nederlands componist - sapienti sat!
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_____
+
Van morgen een brief van den jongen Harmsen. - Dezelfde questie van v.d. Horst
+
en de Abersons. - Hij zegt gehoord te hebben dat Tante Aberson een groot
217
+
cadeau had gekregen, dat de Parijsche Erfenis questieus is,
+

Parijsche erfenis
Het vermogen van Carel
Hendrik Ver Huell dat hij
in Parijs aan zijn
Nederlandse erfgenamen
had nagelaten werd in
1858 na de dood van zijn
weduwe over de beide
partijen verdeeld. Ieder
kreeg ca. 40.000 francs.
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+

klaagt dat hij in de erfenis van Oom Frits niet gekend is, verlangt teruggave van
een obligatie (ƒ700 hem door mijn ouders eerst geleend en later geschonken.) Ik zeg dat ik hem in de zaak der erfenis niet raden kan, dat hij zelf moet weten
wat te doen. - Dat mijn vader zijn éénige zuster een cadeau heeft willen doen dat Oom Frits tot eenige erfgenamen mijn vader en Tante Aberson heeft benoemd
- dat hij (Harmsen) bewijzen moet hebben van de kwijtschelding der geleende
geldsom. s

+

Erfenis van Oom Frits
Goederen door Alexander
Frederik na zijn dood in
1853 aan zijn broer
Maurits nagelaten. Maurits
verleende hem
onderstand.

Verders zeg ik hem dat dat hij bij den Not. Ketjen, bij v.d. Horst zijn gemagtigde,
maar vooral bij zijn vader die steeds in het land was en met wien de zaakgelastigden
mijns vaders allen te maken hadden, alle inlichtingen kan bekomen.
_____
Uit dezen brief voorzie ik nieuwe onaangenaamheden. - Want v.d. Horst trachtte
+
voor eenige dagen mij te spreken en deze zal zeker cause commune met Harmsen
+
maken. Cause commune
Gemene zaak.
En ik altijd alleen, alleen tegenover allen en alles. - God geve dat ik moge
blijven loyaal, maar ferm. _____ _____
r

Gisteren schreef ik aan Stemberg, (red. van den Tydspiegel die platen van mij
in zijn blad wenschte) dat ik hem een plan zoû mededeelen voor den nieuwen
Tydspiegel dat hem een serie van nieuwe en blijvende abonné's waarborgt doch
waaraan ik een conditie verbond zoo hij het opvolgde. - Van morgen kwam hij
+
nieuwsgierig bij mij en ik zeide hem, dat ik het voor een blad als de Tydspiegel niet
+
sche
218
geraden vond met platen tegen de Illustratie, het Ned.
Magazijn enz: te
concurreren maar dat ik hem aanried te annonceren dat de redactie een nieuwe en
blijvende waarde aan het blad willende geven in elk nummer aan zijn abonné's
eenige autographen van beroemde schrijvers, schilders enz. zoû aanbieden hetgeen
dus met den tyd een belangrijke collectie zoû vormen enz. Ik zeide hem hierbij op
de vaniteit van het publiek enz. te rekenen. - Opgewonden met mijn plan ging hij
terstond naar Thieme en de Keijzer - en reeds een uur daarna kreeg ik het volgende
briefje.
Amicissime
Uw idée vindt de meest mogelyke sympathie. Wij danken u er zeer voor. Met
Januarij zal het aanvangen, maar we moeten het doodstil houden, opdat geen
mensch ons voor is, en 't daarom ook niet annonceren; 't spreekt van zelf dat aan
uw verlangen zal worden voldaan. Nogmaals dank.

Hoogachtend t.t.
J. Stemberg
_____
Ik had hem verzocht om één presentexemplaar in geval van uitvoering van mijn
plan.

Vrijdag 2 Dec.
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Zond heden aan het Bestuur der Maatschappij Arti et Amicitiae te Amsterdam die
+
het feest viert van haar 25 jarig bestaan een cadeau van ƒ100 voor het Weduwen
+
en Weezenfonds.
Haar 25 jarig bestaan

Dond. 8.
Vinkeburg betaald ƒ25 en 2,50 bovendien.
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Op 1 december 1864
vierde het
kunstgenootschap Arti et
Amicitiae zijn 25-jarig
bestaan. Het was op 3
december 1839 opgericht,
mede met het doel om
steunfondsen voor
kunstenaars en hun
nabestaanden te vormen.
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10.
De Heer Pasteur brengt mij de pacht der weiden bij Doetinchem.

+

12 Dec.
+

219

Schreef heden aan de Heeren Bestuurderen van het Genootschap Arti et Amicitiae.
r

‘Zaturdag 3 Dec: zond ik UE. per eersten trein ƒ100 bestemd als gift voor het
Weduwen en Weezenfonds. - Gaarne vernam ik of deze som UE. in handen is
gekomen. Met alle Hoogachting heb ik de eer enz.

r

15 Dec:

r

+

Heden zie ik dat de H. van Swieten in de tweede Kamer voor onze Marine volmaakt
hetzelfde en bijna met dezelfde woorden verlangt wat ik in mijn Nawoord der Hier +In de tweede kamer
k

en daar verklaarde wenschelyk te achten. Hij zegt na. om aan het tweede punt
te voldoen zijn er noodig een goed getal monitors in onze zeegaten en eenige
gepantserde voertuigen voor de bovenrivieren.’

16.
Mijn trouw hondje, de compagnon van al mijn wandelingen is erg ziek. - Den
heelen dag heeft hij geen stukje vleesch zelfs willen eten. - Mijn oppasser zond
ik van morgen uit om lever - die was bij geen eenen slager te krijgen: ik loop zelf
de stad in en had ze terstond. - Doch mijn arm hondje at daar zelfs niet van. Sedert een paar weken had ik een zeer jong dogje gekocht: ik dacht dat die twee
honden spoedig aan elkaar zouden gewennen, doch dit was niet zoo. - Soms
speelden ze met elkaar - doch dikwijls zag ik dat mijn hondje jaloersch was. Toen ik van middag, met droefheid de nieuwen hond weder aan mijn oppasser
mede gaf, had deze een spottende uitdrukking op het gelaat. Reeds lang tracht
die man, die nog onlangs griende over mijn goedheid jegens hem, mij op alle
wijzen te sarren. - Hij dient bij zooveel heeren - wie weet waartoe hij is omgekocht.
+
Dezen morgen bij het opstaan was mijn hondje al zeer ziek. - het was de
lieveling van mijn vader, wien het, toen hij stervende was, de hand likte. Hetzelfde deed het bij mijne stervende moeder. - Hoe trouw is het diertje mij niet.
- Wanneerik op reis was, vermagerde het steeds. - Geen vreemden zoû het ooit
genaderd hebben. - Onlangs nog op een kouden, vriezenden dag gaf het mij een
blyk van zijn trouw. - Op een wandeling bij den Doornweerdt was ik een meertje
omgegaan. - hij bevond zich aan de overzijde. Nooit kon ik hem vrijwillig in het
water krijgen, waarvan hij een angst heeft. - Zoodra ik hem echter riep, gaf hij
een schreeuw, liep even heen en weer, sprong toen in het breede water en kwam
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Van Swieten betoogde:
‘Voor de verdediging van
onze zeegaten schijnen de
Monitors zeer geschikt. In
den aanval op
Charlestown hebben wij
gezien wat ze kunnen
uitrigten (...) Het komt mij
voor, dat een voldoend
getal Monitors voor onze
Texelse zeegaten, de
Nieuwe Maas, het
Haringvliet, het Volkerak
en het Hollandsch Diep
noodig is.’ Voor de
verdediging van
Oost-Indië pleit hij
eveneens voor de inzet
van monitors, omdat die
superieur zouden zijn aan
de buitenlandse houten
schepen. Handelingen van
de Tweede Kamer van 13
december 1864, p. 375.
Een monitor is een
gepantserd torenschip
voor de kustverdediging,
dat tijdens de
Amerikaanse Burgeroorlog
werd gebruikt. Voor Van
Swieten, zie naamregister
achterin.
+
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+

naar mij toe zwemmen. Kleine padenin het akkermaal , zooals er honderd op den
+
+
Akkermaal[shout]
Doornwerd en Duno zijn, herkende hij na een jaar, en bleef er mij vragend
Langs weiden geplant
aanziende bij stil staan. - Een aantal woorden begreep hij, zocht en vond mijn
eikehout dat om de 7-10
hoed, stok of handschoenen wanneer ik uit moest, begreep de beteekenis van
jaar gekapt wordt.
straks, boven, voor, achter, komen en een menigte andere. +
Doornwerd
Steeds kroop hij treurig in zijn nestje wanneer mijn reiszak maar af werd
Kasteel Doorwerth ligt aan
gehaald. - Aan de klank van sommige bellen herkende hij de bekende karren
de Rijn ten westen van
waar honden bij waren. - Ook aan den stap de meesters van sommige honden
Oosterbeek. In de Tweede
- en begon dan te blaffen. - Altijd was hij even vrolyk, even moedig. - Soms stond Wereldoorlog werd het
hij te brommen midden tusschen een troep
zwaar beschadigd.
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honden, en verscheiden malen heeft mijn stevige rotting hem in zulk een geval het
leven gered. - Zijn vrolykheid heeft mij op zoveel wandelingen de treurige afgunst
+
en nijd der menschen doen vergeten. - Het was zelfs of het diertje het bemerkte
wanneer ik buitengewoon ter neer gedrukt was - want juist dan zocht het stokken +221
op en droeg mij die vooruit en was zoo blijde wanneer ik dan eindelyk notitie van
hem nam. - En nu ligt hij daar onbewegelyk, ongevoelig op zijn kussen. - En zoo hij
sterft is het mogelyk uit verdriet over den nieuwen hond - hij zoû geen nieuwen
meester hebben gezocht. - die gedachte maakt mij telkens droevig. - Wanneer ik
een enkelden dag uit was hadden de meiden moeite om hem iets te doen eten; hij
lag dan altyd op mijn kamer en op mijn stoel. - ook als ik eens zonder hem uitging,
lag hij, die anders steeds aan zijn kussen de voorkeur gaf, terstond op mijn stoel. Die nieuwe hond was doorgaans in de keuken - doch op het laatst merkte ik dat
mijn hondje zelfs treurig in een

Alexander Ver Huell, Getrouw tot in het sterven. Penlithografie uit de serie Uit het Verleden.
December 1864. Ingekleurd eigen exemplaar. Gemeentearchief Arnhem.
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hoek kroop wanneer hij de meiden met het nieuweling hoorde spelen. - maar ik
dacht dat dit spoedig zoude wennen - en haalde hem opzettelyk veel meer aan dan
gewoonlyk. - maar hij zoû nooit geen nieuwen meester genomen hebben.
Ik zou zoo gelukkig zijn als het diertje niet stierf. - want ik heb geld. - hij hield van
mij, om mij. -

17
Van nacht ben ik steeds opgestaan om den kagchel in de kamer naast mijn
slaapkamer aan te houden, want het vroor hevig. - Zijn kopje rustte met gesloten
oogen als dood in mijn hand - maar even likte hij mij dan. Hoezeer gevoel ik nü dat
ik aan dit diertje, dat steeds aan mijn voeten lag, op alle wandeltochten mij verzelde,
nooit dan van mij voedsel kreeg, gehecht ben. Gisteren werd ik wakker door
geschreeuw onder mijn ramen, de geheele straat was vol van rook en mijn meid
kwam mij hevig ontsteld zeggen dat er brand was bij mijn buurman Verkouteren +
mijn eerste ge- dachte was voor dien doodzieken ouden man, mijn tweede aan het
portret en de nagelaten aanteekeningen van mijn vader - doch de gedachte aan +222
het verlies van mijn huis, schilderijen, rariteiten - gaf aan mijn hart geen de minste
ontroering. - Zoo mijn hondje stervende te redden was door opoffering van dat alles
- ik deed het zonder aarzelen. - Hoe dikwijls weigerde hij niet wanneer in een
koffyhuis een heer of jongen hem een stuk beschuit wilde geven, dit aan te nemen,
om het terstond uit mijn hand met graagte op te knabbelen. - Hoe goed kende hij
twee menschen die mij vijandig waren - steeds volgde hij hen op de hielen, gereed
tot mijn verdediging. Wanneer vreemden mij naderden, knorde hij en likte hij hen
tevens, uit ongerustheid over hun bewegingen. - Ik dacht dat die jonge hond, een
teef, hem tot een opvrolykenden speelkameraad zou strekken - maar telkens wanneer
mijn oude vriendje zag dat ik den nieuweling aanhaalde, zag ik hem naar zijn nestje
gaan. - Soms echter speelden zij met elkaar - doch in den laatsten tyd niet meer. Zoodra ik gisteren bemerkte dat hij ongesteld werd, zond ik den jongen hond weg.
- Nu ligt mijn trouwe compagnon stil op mijn stoel, slaapt niet, en telkens zie ik zijn
intelligente oogjes op mij gevestigd. - Zooals ze honderde malen mij aanstaarden,
wanneer ik te ver wandelde in een van de stad afgekeerde rigting en hij mij eindelyk
aan mijn jas of pantalon begon te trekken, als om mij te waarschuwen dat het tyd
was terug te keeren. _____
Ik heb daareven met hem een korte wandeling gemaakt. - hij die altijd vroolijk
vooruit rende, kwam nu steeds achter mij aan. - Toch wilde hij mede. - mogelyk
doet het hem goed. - Ik wilde zoo gaarne het edele diertje behouden zien.
+

Ik kreeg daar straks een goeden brief van J. van Outeren, dien ik feliciteerde met
t

k+

zijn benoeming tot lid van de Arr. R. B. te Amsterdam, waartoe hij bij de vorige
vacature, hoewel bovenaanstaande, door het tegenwoordige Thorbeckiaansche
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k

Arr.R. B.
Arrondissementsrechtbank.

+

ministerie niet benoemd was. - hij schrijft o.a. ‘Zoo komt zonneschijn na regen en
een van mijn vurigste wenschen is, dat dit ook nog eens voor u het geval zal zijn +Door het tegenwoordige
- dat ik nog eens de dag zal zien aanbreken waarop uwe vijanden bekeerd zullen Thorbeckiaanse ministerie
Blijkens het
erkennen dat ze een nobel,
benoemingsdossier van
Van Outeren in het archief
van het ministerie van
Justitie, Kabinet, 1864 nr.
127, beval de
Amsterdamse
procureur-generaal hem
in het bijzonder aan omdat
hij al eerder door de
rechtbank op de nominatie
was gezet. In 1862
solliciteerde hij namelijk
ook, maar uit het dossier
in het ministerie van
Justitie, Kabinet 1862, nr.
36, blijkt, dat er liefst twee
gegadigden waren met
meer dienstjaren in de
magistratuur, zodat die
voorrang hadden. Invloed
van Thorbecke moet
uitgesloten worden
geacht.
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eerlyk, braaf en gevoelig hart hebben geschopt en verguisd - of zooal niet erkenning
te wachten is, dat zij het dan denken.’
Ja, ik durf erkennen dat ik steeds het goede gewild heb, zonder echter te kunnen
transigeren met wat ik waar en billyk acht. - Zoo ben ik uit beginsel tegen de
+
Arti-fabriek , een broeinest van middelmatigheden - maar voor het daaraan
verbonden weduwen- en-weezen-fonds. Nü, is het mij onmogelyk de weerzin te +Arti-fabriek
Vanwege zijn commerciële
overwinnen om onder een publiek te verschijnen dat mij zoo laaghartig
tentoonstellingen.
gecalomnieerd heeft, eerst beweerende dat ik maîtressen te Amsterdam, toen
te Parijs, toen te Rotterdam, eene met kinderen in Doesborgh had en nu nog
ellendiger uitvindsels verspreidt. - Ik bid God om goede oogen om te werken, om
kracht tot doorzetting mijner beginselen en - ik zoû zoo dankbaar zijn indien mijn
trouw, lief, intelligent hondje nog eenige jaren mijn gezel op wandelingen, mijn troost
en opbeuring in huis mogt blijven. - O, was het maar door opofferingen gedaan te
krijgen!

Zondag 18
Van nacht ben ik tot zes ure opgebleven om de kagchel naast mijn slaapkamer aan
te houden. - Toen sliep ik in en werd in tranen wakker.
+
Hoe zouden mijn vijanden juichen en smalen wanneer ze mij om een hond zoo
onmannelijk zagen weenen. - Welnu ja, dat dier beschaamt vele menschen, die +224
ik nimmer anders dan goed behandelde, en nu mijn vijanden voor een tijd de
magtigsten zijn en hun calomniën bij de oppervlakkige menigte ingang vinden, zich
bij hen voegen en tegen mij keeren. - Zelfs mijn oppasser, dien ik steeds meer als
vriend, dan als onderhoorige behandelde en wezenlyk lief had - trachtte weken
achtereen mij te sarren met de banale plagerijen der wereld - hij wist dat ik hem
daarvoor niet straffen kon. - Hoeveel heeren dient hij niet - en daaronder twee
waarmeê ik gebrouilleerd ben - en van wien hij veel meer voordeel verwacht dan
van mij! - Van daag heb ik tweemaal, in den zonneschijn met mijn trouw hondje
gewandeld - hij schijnt iets beter te zijn - at een weinig - doch zeker ben ik er nog
niet van dat er geen laaghartige kwaadwilligheid achter schuilt. - Zij weten hoeveel
ik van hem houd - dit zou hun genoeg zijn. God is de volmaakte goedheid en wijsheid
- ik voorzie geen maatschappelyk geluk meer in de toekomst. - Van mijn Land, voor
de Kunst heb ik gezegd wat ik meende dat mijn pligt was te zeggen - zoo ik zacht
in mogt slapen - zoû ik dankbaar en vol vertrouwen, mijn leven aan mijn Schepper
terug geven. - Doch zoolang mijn verstand mijn ligchaam zal besturen, zal ik alles,
het droevigste, het pijnlykste, dragen, berustende in Gods wijsheid en in de
overtuiging dat wat men lydt, steeds strekt tot loutering en veredeling van den geest.

+

19
+

225

Van nacht ben ik weder eenige malen opgeweest om met den fellen vorst het vuur
aan te houden, na 3 uur deed Mietje het. - Van morgen zag ik terstond dat mijn
hondje beterende was. Nog echter heb ik een benaauwd gevoel in mijn linker borst
en een drukkende spanning aan mijn hersenen van de doorgestane angsten. - Ik
geloof dat het gevaar geweken is. Het nieuwe hondje heb ik aan den man (Sijthof)
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van wien ik het kocht geschonken en hem de prijs doen behouden. Tweemaal heb
ik met mijn ouden,
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trouwen Compagnon gewandeld, Van middag gaf ik hem een goed stuk lever (een
heilzaam laxans) en van avond was het diertje vrolyk, bragt mij een stokje meê uit
den tuin als vroeger, en likte mij weer een kwartier de hand en alle vingers. - Telkens
echter wanneer hij in de keuken komt ziet hij met schuinschen, angstigen blik naar
den plek om waar het nestje van het kleine hondje stond. - en het is alsof hij nu nog
veel meer aanhalend is dan vroeger. Goddank is die ziele-storm weer voorbij - het is maar een hond - doch eenzaam
en miskend als ik ben, zoû ik veel aan mijn kleinen, vrolyken trouwen vriend Lindo
verloren hebben. - Hij heet Lindo naar een Spaansch hondje dat mijn oom de
admiraal V.H. had. Lindo is lief. - Mijn Tante Bouricius kocht hem zeer jong van de
matrozen van een Spaansch schip aan den Helder en zond hem mij ten geschenke,
of liever in ruil voor een buitengewoon schoonen hond met zeer lang tot op de grond
neerhangend spierwit en zijdezacht haar, doch wiens aard droomerig was en
+
kalffakterig .
+
_____
Kalfakter
+
+
Hond die met iedereen
Voor het eerst staat er in de Spectator van deze week een goedkeurende
kritiek over mijn stuk in den Gelderschen Almanak ‘Het huis Doornenburg’ - Quid meeloopt.
+
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hoc?!.
+

20
Mijn hondje is wederom iets beter, vroolyker, hongeriger - maar nog niet geheel
de oude.

30.
Mijn hond is geheel hersteld: dit maakt mij gelukkiger dan iets wat mij in 1864
wedervoer. _____
Voor eenige dagen kwam de Oud-minister de Kempenaer bij mij en onderwierp
aan mijn oordeel de plannen voor het 1813 monument in den Haag. Eben Haëzer
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In de Spectator
In de Nederlandsche
Spectator van 17
december 1864 bevindt
zich onder de rubriek
Berigten en Mededelingen
een met instemming
geciteerde passage uit Ver
Huells artikel Het slot
Doornenburg over het
wandkleed dat daar hing
te vergaan. De recensent
zegt onder meer: ‘De
beschrijving van den heer
Ver Huell is zeer juist ...’
Hij verwondert er zich over
dat ‘de toestand dezer
stukken van voorvaderlijke
kunst aldus voortdu(urt).’

+

en N.O. - Ik zeide hem ronduit dat ik het tweede schooner vond dan het eerste met
zijn opeenstapeling van sokels niet ongelyk aan een pyramide van brandkisten. +Eben Haëzer...
- De leeuw met neergebogen kop over den rand kijkende vond ik misselyk. - De Motto waaronder W.C. van
der Waeijen Pieterszen en
Willem I veel te schraal van onderste ledematen. - Het op den toren plaatsen
J.Ph. Koelman het
van den vlag te onduidelyk. Ik stelde hem voor van Styrum de Cocarde op de
hoed stekende als hoofdgroep te nemen, in het verschiet de toren met de vlag. ontwerp inzonden voor het
monument 1813. Het werd
- De prins op de schouders van een visscher gedragen, triviaal - hetzelfde de
met de tweede prijs
actiën van sommige bijpersonen. - Ik ried Z.E. aan één sokel in plaats van twee
bekroond. N.O. is het
r
te behouden. - Eenige nieuwe plannen voor de basrelieven door den H. Strackée motto van Pierre Cuypers,
+
gevoerd (meisjes met kransen, geniet'jes enz.) keurde ik bepaald af als veel te wiens inzending de eerste
week. Strackée is de man niet voor eene héroïsche schepping, zijn genre is niet prijs behaalde, maar om
het epos, maar de idylle, of godsdienstiger sujettes. - Hoe gaarne had ik ook dit zijn neogothisch karakter
erg omstreden was en
werk van den edelen kunstenaar goedgekeurd. Doch het was te liefelyk. - alles
uiteindelijk niet werd
vrouwenfiguren, behalven de Willem I zijn gevolg en een zeegod. uitgevoerd. Alexander, die
de inzenders toen niet
kende, gaf aan Cuypers
de voorkeur!
+
Genietjes
+
Ongevleugelde
227
engelfiguurtjes.

+

31 Décember
Zaturdag
k

Van den schilder Buit. Kuijk, die eergisteren voor een werk dat hij van
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plan is uit te geven (gelaatsbeschouwing) mijn aandeel kwam vragen, vernam ik
+
dat de schilder B.L. Hendriks , denkelyk door moedeloosheid (er is hier geen liefde
voor kunst) aan een zenuwziekte lydt die hem tot alle inspanning van den geest +Hendriks
r

Niet de portretschilder B.L.
onbekwaam maakt. De Doct. noemt het een ‘Maladie d'atelier’ en zegt dat zij
aan schilders eigen is. - Hij zit nu altyd stil in zijn stoel en mag hoegenaamd niets Hendriks, maar de
landschapschilder F.H.
doen. - Hoe betreurenswaardig! want ik houd hem voor een der géniaalste
Hendriks. Zie voor beiden
landschapschilders van ons land. - Ik wil het jaar met een goede daad eindigen het naamregister achterin.
en zond hem in een enveloppe met onherkenbaar schrift ƒ100 in een papiertje
waarop ik schreef ‘ter voldoening eener oude schuld’. - hierdoor hoop ik de gedachte
aan een aalmoes volstrekt niet in zijn geest zal opkomen. -.Zoo is dit jaar 1864 den donkeren afgrond van het verleden ingedreven. - Als de
stof van zijn val - blijven eenige herinneringen alleen nog den geest voorbij zweven.
- Veel heeft het mij doen ondervinden, en veel heeft het mij geleerd. - Het heeft mijn
vertrouwen op God versterkt, en op mijzelven. - Maar het oordeel der wereld - hoe
oppervlakkig en ijdel werd het mij! - Goede God, laat ik uw wijs en liefderlijk en
regtvaardig bestuur mogen blijven erkennen - wees met mij - want mijn nietigheid
ken ik volkomen! - Dit jaar 1864 is door mij het Laster-jaar gedoopt.
-.Oudejaars-avond.
[blz. 228 is onbeschreven]

+

1865
+
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Zond. 5 Januarij
Ik kreeg heden een invitatie van den Hr. van Kattendijke voor een diner, en schreef
Z.E. het volgende.
Hoog Wel geb. Heer
Langzamerhand hebben mijn vijandjes hier te veel menschen tegen mij weten in
te nemen, om mijn aloude weerzin tot uitgaan in een verlangen daarnaar te doen
overgaan. Hoogen prijs stel ik op Uw vriendschap, en nimmer zal ik het vergeten
dat U een zelfstandig oordeel behield tegenover de inblazingen van hen die mij
vijandig zijn en natuurlyk ook gepoogd zullen hebben door een tal van leugens en
lasteringen om mij van U te isoleeren. Alles wat ik verlang en wat ik U bid - is, te
onderzoeken, maar grondig te onderzoeken. - Het heeft mij verwonderd hoe
menschen mij jaren lang sarden, en dan zeer verbaasd waren als ik eindelyk eenige
+
revanche nam, ja zelfs het mij ten hoogste kwalyk namen. - Een taedium vitae
+
heb ik niet - zoolang ik mijn gezigt mag behouden tot bewondering van Gods
Taedium vitae
+
Walging
voor het leven.
werken en voor Kunst, zal ik dit nimmer krijgen. - Maar, een taedium hominum
+
heb ik wel: ik leerde te goed hun oppervlakkigheid, onregtvaardigheid en
Taedium hominum
Walging voor de mensen.
lasterzucht kennen. Gelukkig en vereerd zal ik er mij door gevoelen, zoo ik nu
en dan eens uit het hart (want ik weet dat U opregtheid apprecieert) bij u mag komen
praten - maar vergeef het mij zoo ik voor diner's enz: bedank. - enz. -’
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Ik kreeg de Don Quichote van Doré van Z.E. ter leen. - Schreef hem dat ik D.
voor het grootste génie onzer eeuw hield in zijn genre. - Vooral om zijn dichterlyk +Don Quichote van Doré
Een in 1863 verschenen
sentiment. - Uit een psychologisch oogpunt had het mij getroffen dat de groote
+
uitgave van Don Quichot
leeuwenkop in D II volkomen op Doré geleek. -

door Hachette in Parijs,
met illustraties van
Gustave Doré. Er is geen
exemplaar in de
bibliotheek van Alexander
Ver Huell aangetroffen.
+
Leeuwenkop in D. II
Illustratie ter afsluiting van
hoofdstuk XVII.

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

172
Onmiddelyk was mij die gelykenis opgevallen. -

+

13.
+

230

+

Gisteren heeft Pierson gelezen . Ik ben er niet gegaan. De strekking van zijn schrijven
beaam ik evenmin als die van Huët, Réville enz: - Wat willen zij met hun afbreken +Gelezen
Op 12 januari 1865 werd
onzer nationaliteit, onzer vaderlandsche herinneringen, onzer meest populaire
dichters? - Niet alleen verkleinen zij dit alles, maar stellen in 't algemeen, de stof door de theoloog en
filosoof Allard Pierson in
boven het idéale. - Zij zijn dienaren en vereerders van het matérialismus en
Musis Sacrum te Arnhem
gevaarlyk doordat zij allen bekwame stijlisten zijn. -

de eerste lezing gehouden
in het kader van een
lezingencyclus. Het
onderwerp was Blaise
Pascal.

g

Zat. 14

+

Gisteren nacht, van nacht en heden tot om 5 uur in den middag heeft de controleur
+
op hevigen storm gewezen, noch beneden het teeken van den laatsten
Controleur
Pinkster-storm. - Hier heeft het gestormd, doch niet zoo sterk dat pannen van de Barometer.
daken woeyen of boomen ontworteld werden, doch stellig vernemen wij eerstdaags
r

van een hevigen orkaan die elders woedt. - want de contr. nog dalende.

17
r

s

w

we

De H. Notaris v. Hasselt, Not. in de boedel van Mevr. de Wed. Weimar ten Cate
was zoo goed om mij heden den catalogus der verkooping van de bibliotheek, door
r

den H. Muller te Amsterdam ter inzage te sturen. Met verwondering zag ik dat mijn
werkjes opbragten ƒ81,50. daarvan waren er nog eenige incompleet: van de Hier
en daar bv. slechts 5 (van de 20) van de Krijtkrabbels slechts 6 (van de 12)
Tydspiegel-phantasiën 4 (van de 8). Van de Schetsen met de pen maar één deel.
- verder compleet. In den Rook des tijds. - Is 't waar of niet. Kersboom-feest. - Naar
't leven. - op het IJs. - Spectatorplaten. - Vier boeken. - De Visch en Mensch. - Wit
+
en zwart. Zijn er zoo? - Zoo zijn er . Dus een waarde van ƒ37 voor 81,50 - Alle
+
overige boekwerken gingen beneden hun waarde. - De geheele collectie was
Hier en daar bv....
Titels van tekenalbums
hier getaxeert op ƒ24000 en bragt op ƒ14000.-

+

van Alexander Ver Huell.
Het Kersboom-feest
verscheen niet in een
album, maar in De
Tijdspiegel van 1869, deel
+
231
I, p. 97.

ij

Zat 21 Jan.

Heden lees ik met verwondering in de Arnhemsche Courant van Zaturdag 21 Januarij.
r

‘Wij vernemen met belangstelling, dat de H. Eberson, architect te Arnhem, aan de
Commissie tot voorbereiding der Stichting van het Museüm Koning Willem I te
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Amsterdam, zijne plannen en begrootingen heeft ingediend, welke door haar,
behoudens latere kleine wijzigingen zijn goedgekeurd. Indien wij wel onderrigt zijn,
zal de Commissie zich thans met deze plannen en onder aanbieding van het door
den raad dezer gemeente afgestane terrein in het Leidsche bosch, tot den Minister
van binnenlandsche zaken wenden, ten einde zijne medewerking in te roepen tot
verwezenlijking dezer grootsche en voor de hoofdstad zoo belangrijke stichting. Wij
wenschen van ganscher harte, dat de pogingen der Commissie met een gunstigen
uitslag mogen worden bekroond.’
Thans heet het dus bij de Arnhemmer ‘eene grootsche en voor de hoofd-
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stad belangrijke stichting.’ - en Eberson, die na mijn Volk en Kunst, op alle wijze
intrigueerde (door terughouding van mijn brief aan de Commissie, een handeling
zelfs ten zeerste afgekeurd door mijn vijanden) om de zaak toen tegen te werken,
verneemt men nu met belangstelling dat de bouwmeester van het Nationaal Museüm
wezen zal! - En ik, de eerste aanlegger der onderneming, en die haar steeds aan
den gang hield, word niet eens meer genoemd. - Het opruijen en lasteren alhier
heeft mogelyk voornamelyk moeten strekken om mij impopulair te maken, om mij
buiten de eer dezer stichting te dringen.
_____
+

ij

21 Jan. Van middag na den eten kreeg ik een brief uit Zutphen brak dien
+
232
open, en las ‘Het is mij een behoefte U, zijn vriend, kennis te geven van het
plotseling overlijden van den goeden Henri Engelberts.’ Ik schrok zoodanig dat het
was alsof er iets in mijn hart brak en naauwlyks de kracht had om naar de kast te
loopen om wat te drinken. Ik voelde mij zoo ziek dat ik naar bed moest en vomeerde.
- Nu (9 uur) ben ik opgestaan om den brief uit te lezen en te weten of ik ook naar
Zutphen moet. - Er staan echter alleen partikulariteiten over zijn korte ongesteldheid
in en de reden van zijn sterven; een verlamming van het hart. Van der Elst schrijft de goede Henri E. - en zoo iemand verdiende hij dien
schoonen bijnaam. Van anderen kan de goedhartigheid zich een enkele maal
verloochenen - van Henri nooit. - Braver zoon en vriend, braver echtgenoot en vader
was er nimmer. Allen die hem kenden zullen zich bewijzen herinneren van zijn edel,
loyaal en généreus karakter. - Zijne hoogbejaarde moeder, wiens éénig kind hij is
zal radeloos wezen. Alle minder gefortuneerde leden zijner familie zullen oneindig
veel aan hem verliezen; want zijn edelmoedigheid strekte zich uit over allen. - Voor
mij sterft een der gelukkigste vooruitzichten van mijn volgend leven weg. - hoeveel
genoegen had ik er mij van voorgesteld nu de trein tot Zutphen weldra zal doorlopen,
met hem onze oude, dagenlange wandeltogten te hervatten. Allerlei blijde plannen
hadden wij reeds gemaakt. Want wij hadden elkaar lief als broeders: van het eerst
oogenblik schier dat wij elkaar ontmoetten, kort voordat wij student werden, ten
+
huize van zijne Tantes Buijs te Dieren, beiden nog gedost in een nieuwen groenen
rok met vergulde knoopen waarin wij, pas de kostschool verlaten hebbende, onze +233
belijdenis hadden gedaan. - Ons eerste discours deed dadelyk reeds tus-schen
ons sympathie bestaan -, mogelyk ook omdat wij beiden in den exceptionelen
toestand van éénig kind verkeerden. - Wij bespraken toen (ik herinner het mij alsof
het gisteren was en het is 25 jaar geleden) onze kinderjaren, onzen schooltyd,
toevallig hadden wij (hij bij de Raadt te Voorburg, ik bij de Gelder te Leiden)
+
denzelfden tekenmeester v. Amerongen gehad en hij vroeg mij of ik niet bijzonder
+
veel vogels op de voorbeelden, meest landschappen had opgemerkt? Van Amerongen
reusachtige kraaijen op torenspitsen, toppen van boomen en daken? - dat waren Lees: C.H. van Amerom.
+
Zie naamregister achterin.
allen meesterlyke stoffaadjes , van zijn hand. - hoe lachtten wij om die
kennismaking voor onze kennismaking! - En later te Leiden! - onze wandelingen +Stoffaadje
Stoffering, aankleding van
naar Gouda, naar Woerden, den Haag, Haarlem, Delft - alle die vreemde
avonturen die wij te zamen genoten en waarover wij later zoo dikwijls, met innig een voorstelling op een
schilderij door extra
genoegen, ons onderhielden - ook nog de laatste maal dat ik een gelukkigen
voorwerpen e.d.

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

174
dag met den trouwen vriend doorbragt. (zie 25 Julij 1864). Weinig dacht ik toen ik
+
daar op zijn lieve Villa Nuova den van gezondheid blozenden, zwaren, grooten
vriend de brave hand drukte - dat ik hem nimmer terug zoû zien! - Hoe gelukkig +Villa Nuova
+
Zie de annotatie bij p. 146.
waren wij te zamen te Leiden, beide kamers hebbende bij den bakker Garrer
+
op den hoek van het Noordeinde en het Rapenburg. - ik, de voorkamers, hij
Bakker Garrer
Alexander woonde daar
achter aan 't Noordeinde. Te zamen studeerden we onze examens in, gingen
met het wetboek in de zak geheele dagen naar Warmond, Wassenaar, Noordwijk, van 1845 tot 1849; Henri
Engelberts promoveerde
Katwijk. - en in de zak bleef dikwijls het wetboek.
op 20 december 1845.
+
Hoe vele toeren maakten wij niet te zamen te paard - ik reed hem altyd te
+
gaauw. - Of in Tilburij; wanneer ik altyd rijden moest en hij alleen de teugels
234
overnam wanneer in den winter mijn handen verkleumd waren van de koude. Onze gezamentlyke broederlyke verliefdheid maar zonder eenige jaloezij op hetzelfde
+
lieve, begaafde meisje , onze reis met zijne ouders en haar door de graafschap
+
naar Steinfurt; Bentheim enz; wij beiden te paard naast het rijtuig; ons zoeken
Meisje
Johanna Maria van Dijk
naar haar kleine voetstapjes in de tuin, na haar vertrek. - Ons eindeloos
huwde op 6 juni 1850 met
enthousiast commenteeren van al haar deugden en aanvalligheden; zijn
doorzetten dier amourette, tegen den wil zijner ouders, en mijn confidentschap, Jhr. Paulus Ocker Hendrik

Gevaerts van
Simonshaven. Uit de
briefwisseling tussen Ver
Huell en Kneppelhout en
uit aantekeningen in een
dichtbundel van haar broer
Louis van Dijk in de
Bibliotheek Arnhem en bij
tekeningen voor Henri
Engelberts blijkt dat deze
tocht in de zomervakantie
van 1843 plaatsvond.
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dat zoover ging dat ik bijna een duël kreeg met haar broeder; zijn bewaargeving
van al zijn brieven aan mij - tot eindelyk die liefdesgeschiedenis een einde nam
door haar huwelyk met een ander. - Dan onze heerlyke voetreis, gelardeerd van
allerlei vreemde en ongelooflyke gebeurtenissen door geheel de graafschap ons doorwaden van rivieren met onze kleederen boven het hoofd - ons rijden
door altyddurende heidevelden op pijnigende bolderwagens midden in den nacht
+
- ons bivuacqueeren à la belle étoile - en rusteloos rusten in boerenbedsteeden
waar de koeijen ons familiaar stonden te beruiken. - O, mijn goede, altyd vrolyke,
zoo opregte, brave, nobele Henri! Gisteren stierft gij - en geen pijnlyke schok
trilde mij door het hart! En nu, nadat de tranen ontspanning gaven - en ik deze
herinneringen heb neergeschreven - is het mij (het is onverklaarbaar) of uw dood
+
voor jaren reeds plaats vond. - Tyd is rélatief - ik ondervond het meer in mijn
leven - zoû ik daarstraks, in den hevigen crisis van droefheid die ik eenige uren
te bed, met niets dan uw beeld voor mijn geest en in mijn ziel doorstond, jaren
doorgeleefd hebben! - Bij al het andere verdriet geeft mij dit verlies van mijn
besten Henri een schok die ik lang zal gevoelen. - Maar God is de goedheid, de
Wijsheid - en stellig stierf Engelberts op den tyd die zijn verlies voor zijn vrouw,
moeder kinderen en vrienden het minst noodlottig, neen, ik moet zeggen, het
meest heilzaam doet zijn, en noodig was voor de veredeling zijner ziele. _____
Mijne twee R.K. dienstboden maken het mij zoo lastig dat ik heden aan de
meid heb gezegd dat zoo hun sarren zich nog één enkelde maal herhaalde ik
ën haar, ën mijn oppasser en den tuinman zoû wegjagen en van mijn leven niet
met één enkele R.K. meer iets zou te doen willen hebben. - Doch niet alleen zij,
n

maar alle R.K. schijnt men tegen mij te hebben opgeruid, want allen die ik
opmerkte dat geregeld tegen mijn huis spuwen zijn Roomschen. - Al wat ik verlang
is er eenmaal achter te komen welke de reden is die zij opgeven en dan zal ik
trachten op te klimmen tot den oorsprong. -
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Haar broeder
Er is sprake van drie
broers, Henri Alexander,
Louis Charles Desiré (zie
naamregister achterin), en
Jan Godfried Carel
(1826-1893). De laatste
was toen amper 17 jaar.
Louis schreef in 1845 een
brief aan Ver Huell met
een verzoek om
persoonlijke
kennismaking: hij komt
dus ook niet in
aanmerking - Blijft over
Henri Alexander. De
affaire blijft onduidelijk,
omdat in de
aantekeningen van
VerHuell bij zijn
briefwisseling met
Kneppelhout sprake is van
andere grieven: verkeerde
berichtgeving over zijn
gedrag in Bentheim was
aanleiding tot een conflict
met Kneppelhout.
+
À la belle étoile
Onder de sterrenhemel.
+
235
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Voor één ding is zulk een vervolging goed - zij geeft mij afleiding van ander verdriet.
Doch waar zal het meê eindigen - ik geraak waarlyk in den toestand van den ‘pauvre
+
diable’ in het air van Basile , dat ik zoo dikwijls zong ‘ménacée comme un coupable’
- want ook mij vervolgen laaghartige, zich schuilhoudende en andere ophitsende +Air van Basile
Franse versie van de
Basile's. Laster-aria, La calunnia è
_____
+
O mijn trouwe Henri, wat zal ik u dikwyls missen! waar zijn onze droomen om un venticello van Don
Basilio uit de Barbier van
elkander als grijsaard aan den hoek van den haard nog de heerlyke wandeltogten
Sevilla van Rossini, acte
en wonderbaarlyke voorvallen onzer jeugd te herinneren. - Hij was in mijn eerste I, Scène 2.
studiejaren mijn beste vriend en trouwe wandelcompagnon. +
236
Toen ik straks Onderlangs weer huiswaarts keerde, met roode oogen, en er
denkelyk bleek uitziende, hoorde ik weer zeggen ‘ha daar heb je dien blixem, wat
kijkt ie kwaad’ en een paar anderen ‘hij heeft van nacht zeker niet uitgeslapen!’ met
eenige grofheden. - Dit laatste was waar - ik had niet uitgeslapen.
Soms vraag ik mij af ‘heb ik dan verkeerd gedaan met de Laster, Krijtkrabbels,
het Geweten, Volk en Kunst te teekenen en te schrijven?[’] - en mijn antwoord is
immer ‘neen! - ik zou het nog doen.’ Maar waar die steeds brutaler wordende
vervolging meê eindigen moet, weet ik niet. - En Henri, in Gelderland mijn trouwste
vriend, wordt mij ontrukt, juist nu Zutphen en Arnhem door een spoorweg over eenige
dagen zullen verbonden worden. +
- Ik sloeg daar een boek van het Leesgezelschap getiteld Les Lois de la Vie
par R.W. Emerson open en las toevallig (hoe dikwijls gebeurde mij dit niet in mijn +Les Lois de la Vie
leven dat juist een boek dat mij troosten of inlichten kon, toevallig op den goeden Alexander bezat een
Franse vertaling van The
tyd kwam!) terstond de volgende passage ‘Des manières naturelles sont une
excellente chose, ainsi que la faculté de s'accommoder de toute chose; mais le conduct of Life door X.
Eyma. Paris, z.j.
+
haut prix de la vie, Ie suprême de la fortune d'un homme est d'être né avec le
désir de poursuivre quelque dessein qui l'occupe et le rende heureux: qu'il s'agisse +237
de faire des paniers, des armes, des canaux, de statues où des chansons. Je
ne doutepas que tefle était l'idée de Socrate lorsqu'il proclamait les artistes les seuls
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vrais sages, parce qu'ils sont hommes en realité et non pas seulement en
+
apparence.’
Deze passage zou de Arnhemmer althans niet overnemen. hoe geheel anders
denkt men hier over een kunstenaar. - Neen! aan het hoofd staan van een
mijnen-onderneming dat is zijn, een nuttig lid van de maatschappij - al maakt
men ongelukkigen bij honderden en ruineert men weduwen en weezen!
Wat verder in het bovengenoemd boek, lees ik, ‘Franklin disait; ‘le genre humain
+
est très superficiel et très lâche.’ Waarlyk het sijmpathizeert verwonderlyk met
mijne tegenwoordige beschouwingswijze. - De volgende doet mij denken aan
den Bull uit mijn Hier-en daar. - ‘Dans le moment actuel l'intérêt du quadrupède
semble prévaloir chez elles; et cette force bestiale qui discipline le monde, qui
est l'école des héros, la gloire des martyrs, a excité, à toutes les époques, la
+
verve des satyriques et arraché des larmes aux honnêtes gens’ . Ja duizendmalen zeg ik het mijzelven[:] de menschen, de wereld is niet kwaad,
maar oppervlakkig en de leugens en lasteringen van enkele schur-
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Des manières...
Natuurlijke manieren zijn
een uitstekende zaak,
evenals de mogelijkheid
om zich in elke zaak te
schikken; maar de hoge
prijs van het leven, het
hoogste geluk van een
mens is geboren te zijn
met het verlangen om
begiftigd te zijn met enkele
plannen waarmee hij zich
bezig houdt en die hem
gelukkig maken; of het nu
om de vervaardiging van
broodmanden, wapens,
kanalen, standbeelden of
liederen gaat. Ik twijfel er
niet aan of dat was de
gedachte van Socrates
toen hij de kunstenaars tot
de enige waarachtige
wijzen uitriep, omdat zij in
werkelijkheid en niet
slechts in schijn mensen
zijn.
+
Franklin disait...
Franklin zei: ‘Het menselijk
geslacht is erg
oppervlakkig en erg
lafhartig.’
+
Dans le moment...
Voor het moment schijnt
het belang van de
viervoeter bij hen de
boventoon te voeren; en
deze bestiale macht die de
wereld in zijn greep heeft,
die voor de helden een
leerschool en voor de
martelaren de glorie is,
heeft in alle tijdperken bij
satirenschrijvers hun
vaardigheid opgewekt en
aan eerlijke mensen
tranen gekost.
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ken worden het meest verspreid door goedhartige jongelui en goedgeloovige lieve
meisjes. -

y

22 Jan.

Van nacht had ik een vreemden en vreesselyken droom, - te vreemd om hem niet
op te schrijven. Ik was het in den droom - mijn ikheid, individualiteit, maar in een
ander ligchaam. - Jonger, magerder, vooral van gelaat, zonder knevel. Ik was gekleed
+
alleen in hemd en broek. Door een buitengewoon breede laan van laag geboomte,
werd ik voortgeleid of gedreven. - Ik kan mij niet herinneren dat ik gedroomd heb +238
door wie. - Ik verkeerde echter in diepe gevoelsangst. - er moest iets schrikkelyks
met mij gebeuren: ik kwam langs twee meisjes, raakte haar kleederen en zag naar
haar op of zij ook medelijden met mij hadden. Maar slechts koude, ja zelfs strenge
nieuwsgierigheid stond op haar gelaat geteekend. - Eene, herinner ik mij, dat zeer
bleek was en groote zwarte oogen had. - Het gevoel van zielsbenaauwheid beknelde
mij het hart al meer en meer. Langzaam ging ik voort, of moest ik voort gaan. Ik
kwam om den hoek van den laan. Duizende menschen stonden of zaten daar bij
elkaar. Links en regts een veld van koppen langs den weg die voor mij openbleef.
Geen bijzonder persoon echter onderscheidde ik behalven een korten, breeden,
gedrongen kerel die allerboosaardigst tegen mij grijnsde en het hoofd op den
schouder heen en weer slingerende vol van helsche vreugde, grinnikte. Ik zou dien
valen saters kop met borstelige haren nog kunnen teekenen. - Steeds bleef ik
voortgaan tusschen al die menschen door. - Ik kwam aan een schavot; - laag slechts drie trappen hoog. - De zielesmart had mij het hoofd doen buigen - nu echter
deed de trots het mij opheffen, en zonder de treden te raken sprong ik op het schavot.
- Een breed geschouderd man, met rooden ringbaard en haar, met kleine neus en
kleine grijze oogen, een breede mond en iets zeer kalms, zelfs zachts op het gelaat,
blootshoofds en met ontbloote armen, in 't wit gekleed met een rooden rand om den
+
hals (ik zag dat alles in één oogopslag) kwam terstond naar mij toe. - Toen hij mij
aanraakte verdween de zachte uitdrukking van zijn trekken en vertrok een booze +239
glimlach zijn mond. Ik begreep dat hij mij dien trotschen sprong op zijn schavot
betaald zoû zetten. - Mijn hoofd viel op mijn borst. - doodsangst perste mij de keel
digt en ik fluisterde: ‘is er dan geen genade te verwachten?’ Het gelaat van den man
had echter zijn zachten of kouden uitdrukking weergekregen. - Met ontzetting viel
mijn oog op een ijzeren staaf die tegen de omheining van het schavot lag. - en
sidderend vroeg ik ‘toch ook niet geradbraakt te worden?’ de man pakte mij aan en
zei ‘Kom, kom - Je zult het lekker hebben’. - Mijn mond was droog van koorts, ‘Ja[’]
- stamelde ik - ‘ik weet meester, hoe knap...’ Toen werd ik wakker en had eenige
sekonden noodig om mij met genoegen in mijn warm bed terug te vinden: - van de
vreesselyke droom was niets overgebleven dan de drooge mond. Maar - wat is nu zulk een droom? - doet hij niet denken aan een vroeger bestaan.
- Die ik, maar in een ander ligchaam - blykbaar in een anderen tyd - in het verleden.
De rede komt op tegen het geloof aan voorspellende dromen. - Maar dat de ziel,
werkzaam - terwijl het ligchaam in rust is - zich een buitengewoon treffende
omstandigheid van een vroeger bestaan
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in een ander ligchaam herinnert, is psijchologisch niet onverdedigbaar. Ik heb dezen wonderlijken droom opgeschreven geheel naar waarheid, zonder er
iets bij of af te doen, ja zou zelfs het meeste nog kunnen teekenen - zelfs mijn ander
gezicht en mijn ligchaamsgedaante die ik in den droom had.

+

24
+

240

Is het niet vreemd dat ik reeds van mijn jeugd af ieder jaar eenige nachten droom
- en het zijn onbeschrijfelyk gelukkige droomen - dat ik, alleen door een
geconcentreerde wilskracht, mij van de aarde verhef en zacht en langzaam over
steden, rivieren en heerlyke valleijen en landsdouwen zweef. Dikwijls droom ik dan
dat ik mij in het gezelschap van anderen bevind die zich over mijn vliegen
verwonderen en dan zeg ik hun: ‘maar ik begrijp niet dat je dat ook niet kunt. - zoo!’
en dan druk ik met ingehouden adem mijn schouders naar boven, en langzaam en
met een alleraangenaamst gevoel van ligtheid rijs ik omhoog - om nu en dan wel
eens zachtjes neêr te dalen - maar dan is een even met de voet aanraken der aarde,
genoeg om mij weder op te doen stijgen. - Soms echter bij het overvliegen van een
zeer breeden stroom b.v. moet ik dat gevoel van naar boven drukken, van
verheffings-inspanning, krachtiger aanwenden dan gewoonlyk. - Ik herinner mij o.a.
gedroomd te hebben dat ik zoo een plein overvloog terwyl het markt was; dat de
menschen naar my opzagen en dat ik toen het eene been over het ander lag en
met een arm mijn hoofd ondersteunde terwijl ik de andere in de zijde drukte - ten
einde mij in een goede houding aan de menigte te vertoonen. - Een andermaal was
ik alleen in een kerk; drong mij op naar de hooge boogvensters en zweefde langs
de geschilderde glazen om die te bewonderen.
Doet dit telkens terugkeeren van denzelfden droom steeds onder dezelfde
omstandigheden, (die ik opzettelyk geheel naar waarheid opschrijf), en die mijn
verbeelding nimmer zou verzinnen niet denken aan de mogelykheid van wat ik op
de vorige pagina als hypothese noteerde?
_____
+

y

24 Jan. De aanleiding der akelige droom (22 Ja) was natuurlijk de droefheid
over den dood van H. Engelberts en de herinnering van de onaangenaamheden +241
der laatste weken. - Want de plagerijen mijner twee R.K. dienstboden hebben eerst
y

nu na de ernstige bedreiging van 21 J. een einde genomen. - Ook nu ondervind ik
+
weder welk een verwonderlyk zelfs onverklaarbaar esprit-de-corps er onder hen
+
heerscht. - Want niet alleen hun gerogchel en gespuw - maar ook dat op straat
Esprit-de-corps
en tegen mijn huis heeft met den dag van heden plotseling opgehouden - en de Kuddegeest.
R.K. molenaar, oppasser, postbeamte en fabriekwerkers die hier allen uit de buurt,
herhaaldelyk op den dag mijn huis passeren en weken lang rogchelden dat het een
plezier was te hooren, hebben heden 't (Dingsdag 24) voor het eerst, geen van allen
gedaan. _____
Heden morgen is Henri Engelberts stoffelyk overschot in den grafkelder te Zutphen
bijgezet. Om tien uur is de wagen met vier paarden bespannen van Vorden
afgereden. - V.d. Eist schrijft mij van morgen dat mijn brave
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vriend in den laatsten tijd dikwijls gedoeld had op zijne vrees van plotseling te zullen
sterven. - Dingsdag voor acht dagen had hij zich voor het eerst onwel gevoeld.
Woensdag iets beter. Bleef echter kortademig en zeer gejaagd zoodat hij een bezoek
+

e

aan den Fürst van Bentheim die zijn 84 verjaardag zou vieren en hem genoodigd
+

Fürst van Bentheim
had, liet afschrijven. Donderdag minder wel, wenschte hij een consult van D.
Alexis Frederik
Ortstat, daar het laat was, tot Vrijdag werd uitgesteld ‘en juist’ zoo berigt v.d. Elst;
(1781-1866).
‘zat zijn vrouw bij zijn bed; terwijl hij zich met het gezigt naar den muur had
+
gekeerd, toen hij zich plotseling angstig omkeerende, zeide “Julie, ik word zoo
+
benaauwd en voel hier iets loopen” wijzende op zijn borst; en deze denkende
242
+
dat hij doelde op de bloedzuigers , die er echter reeds af waren, zeide “och, dat
zal wel niets wezen maak je maar niet ongerust.” Maar op eens verdraaiden zijne +Bloedzuigers
Tot het eind van de vorige
oogen en zeggende 'k ster (zeker, ik sterf) viel hij met het hoofd in het kussen
eeuw aangewend bij het
en toen onmiddelyk daarop Umbgrove boven kwam vond deze hem reeds
aderlaten.
overleden.’
Het is vreemd dat ik aan hem denkende, hem altyd voor mij zie staan bij het
kasteel van Vorden wijzende naar de overheerlyk schoon ondergaande zon, terwijl
hij uitriep. ‘Ver Huell, ik ben dankbaar dat ik daar toch gevoel voor heb!’
r

27.
‘Les hautes vertus ne sont pas débonnaires; elles ont leur recompense dans
l'illustration qu'elles donnent plus tard. Que de forêts de lauriers nous distribuons,
et combien l'humanité réserve de larmes à ceux qui ont su resister avec fermeté
aux opinions de leurs contemporains. On peut mésurer le succès d'un maître au
+
nombre de suffrages qu'il réunit autour de son opinion, après vingt ans.’
Dit las ik heden in hetzelfde werk van Emerson. Zou het mogelyk zijn dat iets +Les hautes vertus...
De grote deugden zijn niet
dergelyks ook eenmaal met mijn werk het geval zal zijn? Naar mijn geweten
welwillend; zij hebben hun
stond ik steeds voor wat mij na overdenking en studie voorkwam waar te zijn. beloning in de luister die
En hoeveel vijandschap verwekt mij dit niet voor tegenwoordige! Zal ik niet
genoodzaakt zijn mijn oppasser en ééne meid uit mijn dienst te ontslaan omdat zij later zullen geven. Welk
een woud aan
+
zij hun sarren, tegen mijn waarschuwing aan, niet wilden laten. Is geheel de
lauwerbladen delen wij uit
bevolking niet tegen mij opgeruid? - Gelyk ik reeds hierboven schreef werd er
en hoeveel tranen heeft de
den geheelen dag tegen mijn huis gerogcheld en gespogen. Nu klopte mijn
mensheid over voor hen
oppasser weken achtereen nimmer tegen mijn deur zonder ook het geluid van
die met kracht de
spuwen te maken - eindelyk begon het mij te hinderen, vooral 's morgens bij het meningen van hun
tijdgenoten hebben weten
ontwaken, wanneer ik reeds jaren gewoon ben mijn gedachte tot ernst te
verheffen, om den dag goed te beginnen - ik zeide het hem - nu begon de R.K. te weerstaan. Men kan het
meid meê te doen en opende hem b.v. weken achtereen nimmer de deur zonder succes van een meester
in den gang te rogchelen zooals men doet voor 't spuwen. - hij deed het nog altyd afmeten aan het aantal
stemmen dat hij na twintig
viermaal daags, telkens voor hij binnen kwam. - Voor eenige dagen heb ik hem
jaar voor zijn uitspraken
met drift (ik was overprikkeld door dat maanden lang sarren) over aangesproken vergaart.
en hem zijn ondankbaarheid verweten, hem gezegd dat als ik niet de overtuiging +243
had dat hij op bevel van eenige Magt handelde, ik hem de deur zoû hebben doen
uitwerpen; dat ik hem verscheiden malen met zachtheid gewaarschuwd had en ik
mij niet begrijpen kon hoe hij, dien ik 15 jaar geen hard woord toevoegde, dien ik
goed deed en wiens famille ik bevoordeelde zoo dikwijls daar gelegenheid toe was,
hoe
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hij zonder dwang mij zoo slecht behandelen kon. - Echter voegde ik erbij, dat ik
vreesde geen bedienden te kunnen houden, die blijkbaar zoozeer onder vreemden
invloed staan.
_____
y

27 Jan.
Heden is Veltinck de pacht komen betalen. - Hij had er ƒ50 voor eenige reparatien
afgehouden, waarvan hij mij de rekeningen zoû meêbrengen. Hij wilde dat ik die in
het pachtboekje opteekende. Ik zeide hem echter genoeg als eerlyk man te kennen
om dat te willen doen. -

+

28
+

244

Ik wil de volgende passage uit het werk van Emerson hier nog opteekenen om ze
nu en dan te herlezen.
‘Le moral donne nécessairement la mesure de la santé. Si vos yeux sont tournés
vers l'Eternel, votre intelligence grandira, et vos opinions et vos actes auront une
beauté avec laquelle ne rivaliseront ni la science ni les avantages combinés des
autres hommes. Le moment où vous perdrez votre foi, et que vous arborez l'étendard
du matérialisme sera marqué par un halte de votre intelligence; ce sera comme un
solstice, une rétrogradation; ce sera la perte inévitable de toute attraction vers les
autres esprits. Le vulgaire s'aperçoit de ce changement en vous, et de cette
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déchance, tout en vous daubant sur le dos et en vous félicitant de votre bon sens
+
croissant.’
+

Le moral donne...
De moraal geeft
noodzakelijkerwijs de
maat der gezondheid aan!
Als uw ogen op het
Eeuwige zijn gericht, zal
uw verstandelijk vermogen
groeien en zullen uw
meningen en daden een
schoonheid hebben
waarmee noch de
wetenschap noch de
winsten van andere
mensen tesamen zich
kunnen meten. Het
moment waarop u uw
+
geloof verliest en waarop
30.
u de banier van het
+
245
materialisme zult plaatsen
zal worden gekenmerkt
De hatelykheden en vijandige démonstratien continueren. C. Kneppelhout raadt door een halt houden van
mij aan er eens uit te loopen, en te Leiden over te komen. Doch mogelyk wil men uw verstand: het zal als
een zonnestilstand zijn,
juist dat ik de stad verlaat - ik doe het dus niet.
een terugval; het zal het
onvermijdelijke verlies zijn
van alle
aantrekkingskracht naar
31.
de andere geesten. Het
Daar ik wederom een bewijs had dat mijn meiden den oppasser meer naar den gemeen zal deze
verandering en dat verval
oogen zien dan mij en geheel onder zijn invloed zijn, heb ik hem van morgen zijn
in u merken, maar het zal
huur voluit betaald en ƒ10 bovendien gegeven, en hem uit mijn dienst ontslagen. u op de rug slaan en u
_____
geluk wensen met uw
toenemend gezond
verstand.

Deze woorden frappeerden mij omdat ik aan de Waarheid getrouw wil blijven,
uit beginsel. Hoewel ik, hier, in een stad geheel van tegenovergestelde rigting,
alleen rust, goedkeuring, zelfs geluk denkbaar acht, door met de wolven meê te
huilen. De wolven zullen mij meester worden - althans zoo God mij waardig acht
tot hooger ontwikkeling - of liever, zoo ik volgens de wetten der ontwikkeling en
veredeling (welke wetten God zelf zijn) een nieuwen staat van zijn moet ingaan
Want de hatelykheden houden niet op - en hoeveel schreef en ijverde ik niet
voor het Volk!
Schrijven durft men niet tegen mij - nu wordt de menigte opgeruid - zelfs twee
mijner bedienden, die ik zoo lang vriendelijk behandelde bij een ieder prees, en
later gelukkig wilde maken - worden tegen mij opgehitst! -
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Nagenoeg op den leeftyd dien ik nu bereikt heb had mijn vader ook met afgunst
te kampen en trof hem een ramp waarvan de gevolgen zich lieten voelen tot aan
+
zijn dood; hij verloor het schip waarmede hij uit de Oost+

Verloor het schip
In maart 1819 keerde het
fregat de Admiraal
Evertsen uit
Nederlandsch-Indië terug.
Het bleek niet goed te zijn
gebreeuwd en maakte
voor het eiland Diego
Garcia in de Indische
Oceaan water. Op 18 april
gelastte de gezagvoerder
Buyskes daarom algehele
ontscheping. Kapitein
Maurits Ver Huell
weigerde in eerste
instantie dit bevel op te
volgen. Gezagvoerder
Buyskes werd door de
krijgsraad vrijgesproken
van schuld. De grief van
Maurits, die nu definitief
van insubordinatie werd
beschuldigd, was, dat hij
op deze krijgsraad niet
werd gehoord, maar dat
men zich beperkte tot het
bestuderen van
schriftelijke (technische)
rapporten. De
correspondentie over
Maurits' optreden op de
Evertsen is geciteerd in
Herinneringen van eene
reis naar de Oost-Indiën,
uitgegeven bij de Erven
Loots, Haarlem,
1835-1836.
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Indien terug zoû keeren, en de overheerlyke verzameling van naturalia en
zeldzaamheden met de grootste moeite bijééngegaard - bovendien hield men hem
onkundig dat er een krijgsraad belegd was en zond men hem de volkomen
goedkeuring van zijn gedrag in Gelderland. - Zijn reisbeschrijving bragt alles aan
den dag.
Ik ook weet niet waar deze vervolging en opruying meê eindigen zal. Ik zal
voortgaan met teekenen alsof zij niet plaats had. - Men benijdt mij mogelyk mijn
huis. - en God weet hoe veel gelukkiger ik op een paar lieve kamers met ééne
+
bediende zijn zoû. - Ik heb dit huis nu eenmaal, de collectie van mijn oom Frederik
VH mag ik niet wegdoen - ik heb mijn schilderijen - zoû het nu niet lafhartig wezen +De collectie van mijn
voor de bedreigingen van eenige vijanden, dat alles te verlaten en als 't ware de oom Frederik
Deze verzameling werd op
vlugt te nemen?!
16 mei 1868 door
Alexander aan het
Koninklijk Militair
Invalidenhuis Bronbeek
+
Donderdag.
ten geschenke gegeven.
+
y
246
Daar werd zij in de
2 Feb.
bovenhal tentoongesteld.
+
Een afbeelding van de
Gisteren had de inwijding plaats van den spoortrein tot Zutphen en kwam v.d.
Elst in plaats van aan het Déjeuner deel te nemen met mij nog eens praten over wapens bevindt zich in het
Gedenkboek Bronbeek
onzen goeden Henri Engelberts. - Over de hatelykheden sprekende die ik hier
van 1881, platen LXII en
ondervind, zeide hij ook nog dat ik mij vijanden maakte door de Laster, Volk en LXIII.
Kunst enz: - en toch zoû ik deze werkjes nog uitgeven indien ik het niet gedaan +
Den spoortrein tot
had. Ik vertelde hem de rogchel-démonstratie. Heden echter, ofschoon ik reeds Zutphen
maanden een uur of 6-7 altyd voor de raam sta te teekenen en te schrijven, heeft Op 1 februari 1865 werd
deze vuile zaak geheel opgehouden. - Ik denk dat het leugenachtige de reden
de spoorlijn geopend.

die oorzaak was van deze animositeit is aan den dag gekomen. - Doch in het
klein heeft het mij doen begrijpen hoe zooveelen de slagtoffers worden van laster
en dwaling.

Woensdag 8.
Gisteren kwam de Vader van de schrijver Cremer bij mij. Nooit zag ik een Vader
zoo dweepen met zijn zoon als hij. Cremer is dan ook een géniaal mensch. De
oude-heer vertelde mij dat men hem eens hardop had hooren bidden voor den roem
van zijn zoon. - Ik dacht wel dat de ongewone visite weder in verband zoû staan
zich het een of ander den novellist betreffende. Het was zoo. - De Boer en Edelman
+
in Amsterdam op het groot tooneel gegeven was onjuist en slecht in het
+

Boer en Edelman
Dit toneelstuk werd op
zondag 22 januari 1865 in
de Stadsschouwburg
opgevoerd en kreeg drie
reprises.
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Handelsblad gerecenseerd. - De oude Heer zou zorgen dat ik het stuk ter inzage
+
kreeg (dat niet gedrukt is) indien ik er een kritiek van wilde schrijven. - Ik dorst
Het [Algemeen]
o
Handelsblad
dit echter niet op mij te nemen 1 . omdat Cremer als schrijver ver boven mij staat
Op maandag 23 januari
o
2 . omdat ik het stuk niet zag opvoeren. - De oude heer ging ontevreden weg.
1865 wordt uitvoerig
_____
gewag gemaakt van ‘de
- Sedert mijn oppasser weg is keerde de rust in mijn klein huishouden terug.
inconsequentien, de
ongerijmdheden en de
overspanning, waaraan de
schrijver zich schuldig
maakt’. Hiertegenover stelt
recensent ‘het levendige
+
ij
Maandag 20 Feb.
coloriet, de
+
247
oorspronkelijkheid en het
locale (... de) warmte van
De vorige week is van Outeren met zijn vrouw en zoon drie dagen hier bij zijne
toon en de aangename
moeder geweest, Zaturdag, Zondag en Maandag. - Dagelyks kwam hij bij mij:
wijze waarop (de acteur)
de toeschouwer bezig
het deed mij goed in een vriendenborst wat ik ondervond te kunnen uitstorten:
houdt.’
hij keurde mijn handelwijze tegenover de lage bejegening mijner vijanden

volkomen goed. - Met zijn zoon maakten wij niette-

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

181
genstaande de sneeuw een grote wandeling (Maandag) over de Sterrenberg,
+
Menthenberg en de Zijpe. _____
Nog altyd blijft de vijandelijke gezindheid tegen mij bestaan: ook mijn weinige
vrienden alhier heeft men tegen mij trachten in te nemen, doch zij kennen mij te
goed. - Ik ga naar geen enkele publieke vermakelykheid. Kan ik onder een publiek
komen dat mij zoo behandeld? Doch in mijn huis Goddank, heb ik vrede, werk en
rust.

+

Sterrenberg...
Landgoederen benoorden
Arnhem. Zie ook annotatie
op p. 127.

24 Feb.
Ik schreef dit te vroeg: gedurende drie dagen zijn mijn meiden zonder eenige
aanleiding de plagerijen van mijn weggezonden oppasser ook begonnen te
vertoonen. - Gisteren heb ik haar gezegd dat ik zoo het niet terstond ophield haar
ook zou wegsturen. - Nu is het van morgen geheel opgehouden. Maar van waar
komt die opruying, en waar zal die van het volk, welke steeds blijft bestaan, mede
eindigen?
_____
Heden zond ik aan de vijftienjarige dochter van Weimar ten Cate, een eenvoudig,
verstandig mooi en lief meisje, tot completering mijner werkjes die zij schier alle
+
bezitten, het gedicht Herman van v. Dam v. Isselt met de vertaling door Clavereau;
+
voorin schreef ik het volgende versje
Het gedicht Herman
Door E.W. van Dam van
Isselt verscheen in
december 1856 bij
Gebhard in Amsterdam.
Het werd geïnspireerd
door een drietal
tekeningen van Alexander
Ver Huell in de vierde
aflevering van Zijn er Zoo?
over het levenslot van een
ongelukkige jongeling. De
tekeningen werden met
een vierde ontwerp door
D.J. Sluijter op staal gezet
en als illustraties aan de
bundel toegevoegd.

Aan mejuffrouw Louise Weimar ten Cate
Als een bouquet van reine bloemen
Bied ik u deze verzen aan.
Meen niet dat ik er op wil roemen
Omdat zij naast mijn platen staan.
Naar deze ziet men als naar twijgen
Waaruit de nachtegalen slaan,
Doch die men zoo de zangers zwijgen
Onopgemerkt voorbij zal gaan.
Ver Huell

+

6. Maart.
+

248

Reeds dagen lang heb ik een benaauwd gevoel in de borst. - Eergisteren heb ik
toch willen uitgaan - doch het bekwam mij slecht. Heden heb ik moeten bedanken
om te gaan dineren bij de famille van Kattendyke.
Mij dunkt de vijandige gezindheid van de R.K. wat afneemt.
Vroeger heeft men mij toen de Heeren Crans cum suis er in begonnen te teekenen
uit de medewerking van het Nederlandsche Magazijn weten te dringen. Nu sprak
sch

ik dezer dagen nu en dan in brieven mijner famille van ‘platen van mij in het Ned.
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Mag.’ Eindelyk liet ik eenige nummers komen en zag dat men mijn oude schetsen
reproduceerde. Toen schreef ik denkende dat zij zouden bedanken ‘dat ik zoo
zij mijn werk wilden plaatsen, liever wat nieuws geven zoude.’ Met groote
erkentelykheid werd mijn aanbieding aangenomen. - Het was dus meer de oude
zaak: ieder moet eens op zijn beurt iets aan mij verdienen.

7 Maart
Heden is het mijn verjaardag.
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Mijn oude schetsen
In het Nederlandsch
Magazijn van 1865 komen
de volgende platen van
Alexander Ver Huell voor:
't Was maar een perzik (p.
73), Een engel in 't zuur
(p. 97), 'n Does (p. 153),
Wie? (p. 308), Titelprent
Herfstbladen (p. 321) en
Zoo zien er (p. 385), alle
in houtgravure.
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God dank ik voor het vele goede mij dit jaar geschonken. Doch, door de menschen
werd ik overladen met onverdiende smaad.
Van de gelukkige verjaardagen mijner jeugd is er één die mij nog helder in al zijn
bijzonderheden voor den geest staat. Toen ik ontwaakte stond er voor mij op mijn
bed een vrij lang, plat kistje (ik heb het nog): toen ik het opende was daar van alles
in wat ik al lang vurig verlangd had te bezitten: een menigte teekenpotloden. ik zie
de lange, met kennis gesneden punten nog, pakken teekenpapier, een verwdoos een geheel teekenarsenaal - en alles zoo in overdaad - dat ik er over verbaasd was.
Een tweede verbazing vervulde mijn gemoed toen ik onder in een groote doos met
soldaten nog één gulden vond ook. - Zulk een royaliteit overtrof mijn stoutste
verwachtingen. +
Zoo een dure doos met soldaten - en dan nog een gulden op de koop toe! - (ik
was nog nooit zulk een som rijk geweest) dit ging mijn begrip haast te boven. Ik +249
zie nog de kleur van zelfvoldoening die het goede gelaat van mijn oom Frits V.H.
overtoog toen hij zag hoe opgetogen mij zijn dubbel geschenk maakte.
Hoeveel dooden staan daar plotseling voor mijn geest - mijn oom Louis de Vaynes
waarvan ik zoo innig hield - mijn lieve Tante Fanny van Overveldt, eene
+
beeldschoone vrouw, een kopje uit een Book of Beauty - haar even lief als geestig
oudste dochtertje om wier overlijden ik dagen geweend heb in Leiden, Christine +Book of Beauty
Niet achterhaald.
- mijn woesten vriend Sjoerd Ripperda, compagnon van duizend guitenstreken
- haar die ik niet lang gekend had, maar vurig bemind heb - en dan mijn vijf edele
akademie-vrienden. De Moraaz Imans, Toon v.d. Garde, Gerrit de Clercq,
Fockens-Meijer en de trouwste van allen Henri Engelberts! Zoo ik een rustig, werkzaam leven hebben mag zal ik God danken indien de dood
mij nog jaren spaart - doch anders zoude ik gaarne als Engelberts aan al die
oppervlakkigheid, afgunst laster en miskenning ontrukt worden. Doch wat God mij
oplegt zal ik, zooveel ik kan, moedig dragen, berustende in zijn volmaakte Goedheid
en Wijsheid. +
Dezer dagen heeft zich even als zijn voorganger de Directeur van 't postkantoor
door zelfmoord van het leven beroofd. - Konden die menschen zich düs bevrijden +Directeur van 't
+
[Arnhemse] postkantoor
van hun zielsverdriet? - Tack op het punt van zich te verdrinken gevoelde zoo
duidelyk dat hij door de dood zich van zijn Ik niet bevrijden kon, dat voor immer Jean Jacques Steinbuch;
zijn voorganger was
de gedachte aan een zelfmoord hem verliet.
Johannes Catharinus
_____
Wilbrennink. Zie
+
Ik geloof dat wat men het humoristische noemt meestal de geestproducten
naamregister achterin.
+
zijn van iemand, die uit nature vrolyk van aard, door omstandigheden droevig
Op het punt...
gestemd wordt. - Ik althans ben dan vaak geneigd tot ironische of tragikomische Zoals reeds vermeld in de
beschouwingen. - Zoo viel mij daareven, tusschen licht en donker mijn kamer op annotaties bij p. 149 werd
+
en neer loopende, de volgende parodie (een genre dat ik overigens afkeur) in. Tack herhaalde malen
+

Kent gij het land waar paardenboonen wassen,
In 't groene kroost de kikkers vrolyk plassen,
Waar hoog de koei, en laag de veenmol graast,
De Noordewind koud langs je kiezen blaast.

verpleegd in het
provinciale
+ krankzinnigengesticht te
Paardenboonen
Zutphen. ook wel
Peulvruchten,
+
250
pronkbonen
genoemd.
+
Parodie
Indertijd
als veevoer
Het gedicht
is een
gebruikt,
ook wel
voedsel
persiflage
op
voor de armen. Mignon van
Goethe.
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Kent gij het wel?
Daarheen! daarheen
Wil 'k gaan, maar zonder u - alleen!
_____
Kent gij het huis van baksteen opgetrokken,
Aan kamers rijk, aan kasten en aan hokken.
Een kleine hond kijkt mij bedenklyk aan,
‘Wat heeft men u, mijn armen baas, gedaan?’
Kent gij het wel?
Daarheen! daarheen
Ging 'k graag, maar waarde, liefst alleen!
_____
Kent gij de straat, de Berregstraat geheten?
Het muildier, lui van aard, is op dien weg gebeten.
Daar woont in elk huis een deftig oud'ren-paar,
Van kinderen omringd, gezellig bij elkaar.
Kent gij het wel?
Daarheen! daarheen
Voert ook mijn weg, o Vader, maar alleen!

+

10.
+

251

Nog moet ik het huis houden; onophoudelyk heb ik een gevoel van spanning op de
borst - of liever één enkel punt in de maagholte dat prikkelt.
+
De tiende mijner penteekeningen op steen, de scène op de Rhône-boot heb ik
heden aan eenige vrienden gezonden. - Kon ik maar meer teekenen - maar een +Scène op de Rhône-boot
mijner oogen blijft nog steeds onbruikbaar en het andere is ook zwak - zoodat ik Uit het Verleden, plaat nr.
10.
niet lang achtereen kan werken. O mogt ik mijn gezicht weêr terugkrijgen als
vroeger - doch laat ik niets wenschen - hoe vaak zag ik niet reeds dat wat ik wenschte
mij niet gelukkig zoû gemaakt hebben - dat wat ik beweende juist tot mijn ontwikkeling
en welzijn strekte.

12
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Daar juist ontving ik la Vie de Jules César, van Napoleon III nog vogtig van de
drukkerij uit Parijs. De voorrede zal den Keizer meer last geven van démocraten,
socialisten, Joden enz: dan het geheele werk.

g

Dingsd. 28 Maart.
Hoewel ik nog pijn op de borst gevoel ben ik heden voor het eerst weder
uitgegaan. - Doch in dien tyd schijnen mijn vijanden zoo goed gemanoevreerd
te hebben dat ik zelfs door de kinderen werd uitgejouwd en een lief klein meisje
van een jaar of zes, zelfs een vrij groote steen naar mij wierp. - Ik, die zoveel van
+
kinderen houd. - Van Rousseau , ook gehaat om zijn waarheidsliefde, vooral
+
door de Ultramontanen , heb ik het nooit willen gelooven. - En nü gebeurt het
mij. Ik dank hen die mij het leven schonken voor al het geluk genoten. Doch een
éénigst kind bevindt zich in een abnormalen, onmaatschappelijken toestand.
Geen zekeren steun, bij niemand. - De familles Ziepprecht en Kattendyke zijn
+
hier goed en lief voor mij - doch morgen hoeft maar iemand hun te zeggen dat
ik mij zus of zoo over hen heb uitgelaten en zij zullen het wel niet dadelyk
gelooven, doch zoo er iets gebeurt dat hen in mijn gedrag hindert, dan als waar
zal beschouwd worden. - Hoeveel ken-
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Histoire de Jules César
(door Napoleon III), 2
delen, Paris 1865-1866. In
de inleiding ontvouwt de
auteur een theorie over de
algemene oorzaken van
de geschiedenis: volgens
hem hebben de
gebeurtenissen een
filosofische rangorde.
Leidend beginsel is de
idee, de geest achter de
instellingen en de
personen. Indien men de
denkbeelden van Karel de
Grote, Caesar of
Napoleon I beschrijft,
bereidt men de weg die de
volkeren terwille van de
vooruitgang moeten
volgen. Miskenning van
deze gedachte leidt tot
burgeroorlog.
+
Rousseau
Met name in de Rêveries
du promeneur solitaire
(verschenen in 1782)
beklaagde Rousseau zich
over laster en vervolging.
+
Ultramontanen
Aanhangers van het
beginsel dal het Pauselijk
gezag boven het
staatsgezag staat. Hier
gebruikt als scheldnaam
voor Rooms-Katholieken.
+
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nissen heb [ik] zóo niet reeds van vriendelyk, norsch jegens mij zien worden. - Zooals
r

de H. Ziepprecht het mede gelooft, houd ik mij er meer en meer van overtuigd dat
de oorzaak van de opruijing tegen mij ook daarin grootelyk moet gezocht worden
r

+

dat de H. Anemaet [die] thans van Haarlem naar Nijmegen is verhuisd, dus
+
meermalen in de gelegenheid is zijn oude kennissen van hier te spreken, mijn
Naar Nijmegen
+
Willem
Hendrik Anemaet
famille aldaar spreekt, waarmede ik gebrouilleerd ben, en dus en corps mij zwart
vestigde
zich blijkens het
maken naar hartelust. Hij heeft nog altoos zijn huis alhier - en denkelyk heeft
bevolkingsregister
in
men mij daarom van hier zien te krijgen om hem in staat te stellen in Arnhem
Nijmegen in de
terug te keeren.
Grotestraat, wijk D nr. 296.
Indien deze schandelyke bejegeningen niet ophouden, zal ik aan de famille
+
En corps
Bouricius en Aberson, aan Lelyveld, Beaujon, Kneppelhout aan allen verzoeken Allemaal tesamen.
aan hun plan om bij mij te komen logeren geen gevolg te geven. - Ik kan die
schande tot mijn dood dragen doch mag mijn logé's er niet aan bloot stellen die te
deelen.
Dat is dus de belooning voor een lang leven eerst van opoffering aan mijn ouders
alhier, (want om hen ben ik nimmer zelfs, zoolang wij hier wonen nä 12 uur 's nachts
te huis gekomen) later van de moeyelykste inspanning des geestes om alle kwaad,
drift, dierlykheid, lust tot vergelding, toegeven aan weelde en gemak en luiheid te
overwinnen. En toch geloof ik niet dat het mij ligt ter neêr zal drukken - want de Volmaakte
+
Geest van Liefde en Regtvaardigheid voert elk zijner schepselen op tot hooger
+
ontwikkeling en zelfs als ik hier bezwijk - weet ik dat het slechts schijnbaar mijn
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ongeluk zal zijn. -

Maandag 5 April.
Aan geen enkelden boom, kastanje noch vlier is één enkeld blaadje te zien. Gisteren
echter zag ik in een zonnig plekje een Aurélia-vlinder vliegen.
_____
Eergisteren kreeg ik een brief van J. van Outeren (zijn moeder woont hier) die
mij veel licht in de behandeling door mij ondervonden van sommige personen en
in de hatelykheden waaraan ik bloot stond. Hij schrijft ‘ik meen eenige aanleiding
w

te hebben gevonden waarom men u lastig viel en juist van de zijde van Mej. A. Zoo ik hoor zoû zij dolgaarne weder in Arnhem terugkeeren en zoo zulks maar
eenigzins doenlyk is zal het ook wel gebeuren. Nu is het zeer natuurlyk dat er een
en ander moet beproefd worden om u voor goed uit den weg te krijgen en vooral
uit de buurt. - ... men zeide mij dat het haar nergens beviel en zij zeker spoedig naar
Arnhem zoû wederkeeren.’
Dit gevoegd bij eenige oude rancunes en afgunst maakt mij alles duidelyk.
4 April overleed de landschapschilder F.H. Hendriks. Een man niet alleen van talent,
maar zelfs een géniaal schilder. Wat is het stukje schoon dat ik van hem bezit, hoe
tooverachtig zijn de millioenen gulden toontjes die de opkomende zon over de heide
werpt dooreengepenseeld! Er komt licht uit dat kleine doek! De arme man stierf aan
de ziekte die men in Frankryk ‘maladie d'Atelier’ noemt. - Hij gaf les vroeger in
Doesborgh, gaf uit liefde voor zijn kunst er alles aan, zette zich te Amsterdam als
schilder neêr, ontwikkelde zich allergunstigst, kwam om omringd te wezen van een
schoone natuur te Oosterbeek wonen, zijn gezin werd grooter, de behoef-
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+

ten groeiden dagelyks aan, hij moest de betrekking van onderwijzer aan de
stadsteekenschool aannemen, door zorgen enz: verminderde zijn talent; hij werkte
niet meer; zat altyd peinzende in zijn ziekenstoel - doch zeer Godsdienstig, zelfs
+
streng orthodox , heeft niemand ooit een klagt van zijn lippen vernomen. Voor eenigen tijd zond ik hem geheel anoniem ƒ100.- en nü wilde ik juist bij
hem zijn gegaan om hem eene propositie te doen. Hij laat een weduwe en 8
meisjes na. Haar zal ik trachten te helpen.
Aan den schilder Kuyk heb ik verzocht mij een schets van zijn hoofd, dat schoon
was, na den dood te gaan teekenen. Heden krijg ik het.

+
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Orthodox
Hendriks was lid van de
Christelijk Afgescheiden
gemeente.

Zaturdag
8 April.
De schets door Buitendyk Kuijk gemaakt is uitmuntend. - Hoewel reeds een dag na
den dood voor mij nog frappant gelijkend.
_____
Van morgen om negen uur ben ik met een rijtuig naar het Nieuwe Kerkhof gereden.
Hoewel niet genoodigd wilde ik (zoowel als Strackée, de beeldhouwer) den génialen
schilder toch die laatste eer bewijzen. Spoedig na mij kwam de lijkkoets door vier
rijtuigen gevolgd dáár: Ik merkte onder de genoodigden de portretschilder Hendriks
op, (hij is geen famille van den

G. Buitendijk Kuyk, portret van de landschapschilder Frederik Hendrik Hendriks, na zijn dood
getekend. 5 april 1865.
Gemeentearchief Arnhem, collectie Alexander Ver Huell.
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overledene) de landschapschilder de Swart, Bolt, de boekhandelaar Breijer, Weerts
(directeur van de Teekenschool) naar ik meen een Députatie van Arti et Amicitiae
+
(niet van Arti maar van een Arnhemsch Genootschap) enz. - Met Stracké volgde
+
ik de baar. Het was alsof de natuur haar vriendelykste afscheidsgroet wilde
Niet van Arti...
Deze
passage is
schenken aan den meester die haar schoon met zooveel liefde in zijn hart had
vermoedelijk
later in de
opgevangen, in zijn ziel herschiep en het met zooveel talent aanschouwelyk wist
marge
aan
de
tekst
te maken.

toegevoegd. Mogelijk
wilde Alexander toen een
vergissing corrigeren. Met
het Arnhems genootschap
wordt wellicht
Verscheidenheid en
Overeenstemming
bedoeld.
+
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o

D. Zegers van Oosterbeek sprak met een krachtige stem een dichterlyke lijk
en lofrede uit, daarin hulde doende ën aan het génie ën aan den waren
christelyken zin van den ontslapene.
_____
+
Het was de eerste warme, lentemorgen. - hoewel geen blaadje zich nog ontrold
heeft vloog er een enkele vlinder over het kerkhof. Tegen de glooijing stond de
spreker, hooger dan wij allen die ons om de baar en het open graf geschaard
hadden. De leeuwrikken stegen zingende ten hemel; om ons heen schitterde
alles onder den helderen zonneschijn,; de kerktoren en het verschiet lagen nog
gehuld in den lichtblaauwen morgennevel.

12
+

In de Arnhemmer Courant van gisteren heb ik een artikel ingezonden van de
begrafenisplegtigheid van F.H. Hendriks. - Ik eindigde met te zeggen dat zoo ik
een gedenkteeken op zijn graf zoû wenschen ik er een bijbel op wilde doen
uitkomen nevens een schilderspalet en daaronder de woorden God en Natuur.
-

+

Artikel
Bij het graf van den
Landschapschilder
Frederik Hendrik Hendriks
verscheen in de
Arnhemsche Courant van
11 april 1865 en werd
herdrukt in Schetsen met
de Pen [III] p. 48-50.

o

Naar aanleiding van dit stukje kwam D. Zegers mij heden morgen (belet
gevraagd hebbende) spreken en gaf ik hem een schetsje waarop ik een groote
ruwe heidesteen (erratiek blok) geteekend had, waarop van marmer (wit) de
bijbel en de palet uitgehouwen waren en die begroeid was met wilde roos en
klimop.
Ziedaar natuur en kunst zelfs in het monument vereenigd. - Hij zeide mij dat er
juist zoo'n steen bij hem buiten op Oosterbeek lag. Hij was zeer ingenomen met de
idée; wilde mij in een soort Commissie hebben; doch ik gaf hem de redenen op
waarom ik dit minder wenschelyk in het belang der zaak zelve achtte omdat men
veel menschen tegen mij heeft weten in te nemen. - Ik beloofde echter de
r

m

onderneming krachtig te zullen ondersteunen. - Later kwam de H. Bilders uit Amst.
bij mij met een dergelyk verzoek om als Commissie tot verzameling van gelden voor
de nagelaten 8 dochters en weduwe te fungeren. +
Ik zeide die heeren echter tevens dat ik reeds veel voor die weduwe gedaan had
+
want gisteren was ik met Hendriks den portret-schilder naar het Atelier van den
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overledene gegaan om eenige schetsen te zien, vond daar een groot landschap,
het laatste geschilderde van den meester en eenige onafgemaakte Compositien.
Ik vroeg wat het landschap kostte? 7 à 800 gulden. Ik verzocht hem terstond aan
de weduwe te willen zeggen dat ik er ƒ1200 voor geven wilde. - Voor twee
teekeningen gaf ik het dubbelde der gevraagde som ƒ100.- Van morgen kreeg ik de
stoute, géniale, grootsche melancholische schilderij t'huis. - En van avond heb ik 't
geld opgenomen en de Weduwe betaald.
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Welk een kracht heeft de leer van Jésus! Hendriks hoewel miskend in deze bui
van matérialisme, heeft geen klagt geslaakt en stervende nog aan zijn
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vrouw gezegd ‘Kind, wees gerust - God zal u en mijn kinderen niet verlaten!’ De
weduwe was ook diep bedroefd doch nog vervuld van die herinnering aan haar man
wiens deugden zij niet genoeg wist te prijzen. - Hendriks heeft zich in zijn leven ook
alles getroost, zelfs het meestertje spelen dat den man, van zijn talent bewust,
zozeer stuitte om zijn talryk gezin te onderhouden - en zijn edele fierheid, afkeer
van alle laagheid, was oorzaak dat men niet wist hoe hem hulp te zijn en dat men
hier in de stad hem miskende.
o

D. Zegers schijnt mij toe een flink, actief braaf mensch te zijn, ingenomen met
zijn betrekking en er van bewust die goed te vervullen. Hij is een schoon, rijzig man;
begaafd met een krachtig spreekorgaan dat bij het graf van Hendriks ver en helder
over de velden klonk.
+
Bilders gaf mij het voorkomen van iemand geheel ter neer geslagen door
harteleed. - het gebogene der houding, de roodgeweende oogen, de droeve trek +257
n

+

om de mond. - den 8. Maart stierf te Amsterdam zijn veelbelovende zoon , een
zeer schoon jongmensch, de lieveling van allen die hem kenden, en goed schilder,
en bijna een geleerde. Eerst was hij geheel de moderne rigting toegedaan, ja
zelfs Voltairiaan maar een paar maanden voor zijn dood een ijverig en ernstig
lezer van den bijbel geworden en gestorven met dit boek aan zijn lippen. - Ik wist
dit niet - maar een phrase in mijn Courant artikel over de troostrijke kracht van
r

de leer van Jésus had bij den H. Bilders het verlangen opgewekt om mij te leeren
kennen. Diep roerde het mij den man weenende te hooren verhalen hoe zijn innig
geliefde zoon wegkwijnde, hoe kort te voren zijne echtgenote hem ontvallen was
- hoe hij nü er niet zonder ijzen aan kon denken dat ook zijn dochter, gehuwd
met de landschapschilder de Haas (en beroemd kunstenaar) de kiem der zelfde
doodelyke kwaal in haar boezem draagt.
En dan zijn er menschen die al hun vermogen aanwenden om bij anderen hun
liefde voor de leer van Jésus, zelfs hun vertrouwen op God te ondermijnen!

+

Zijn veelbelovende zoon
Johannes Warnardus
Bilders was tweemaal
gehuwd. Bij zijn eerste
vrouw, Luise Frederike
Staudemayer kreeg hij
twee dochters en een
zoon, Albertus Gerardus
Bilders, een talentvol
schilder, die werd
geprotegeerd door Jan
Kneppelhout. Hij stierf op
8 maart 1865 aan de
tering.

15
r

Donderdag was ik bij den H. Ziepprecht en kon den ritmeester Karis mijn schilderijen
laten zien toen ik nog even ten genoegen van mijn hondje uitliep, mijn voet, naar
hem omziende, zwaar bezeerde, zoodat ik naauwlijks t'huis kon komen, en nu nog
er moeyelyk op gaan kan.
Het is echter veel beter.
Voor eenige dagen kreeg ik van mijn vriend J. van der Elst een uitmuntend
schoone penteekening van A. Dürer cadeau.

+

21.
+
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De zaak van het gedenkteeken op Hendriks zijn graf is reeds grootelyks geregeld.
- Bij het spoor aan de kant van de St.-Janstraat ligt een groot stuk graniet. - Dit heb
o

ik aan D. Zégers als het meest geschikte voor ons doel aangewezen. - De stad
heeft het reeds toegestaan. Op het kerkhof waren twee graven geschikt en ik koos
het meest hoog gelegen. - Er lag reeds het lyk van een vreemdeling, hier in 't
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hospitaal gestorven, boven hem. - Nu zal Hendriks, toch grootelyks door mijn
toedoen, een eigen graf bekomen, een zerk en een eenvoudige grafsteen, dat zijn
weduwe en kinderen met bloemen kunnen vercieren. -
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Reeds Vrijdag 12 heb ik het onuitsprekelyk geluk van 's avonds aan de weduwe
ƒ1300, die ik gedeeltelyk bij Ranzow moest opnemen, ter hand te stellen. - Opzettelyk
r

gaf ik het haar, omdat er mogelijk schulden zijn. - Gisteren avond kwam de H.
r

Breijer bij mij om mij namens eene Commissie, aan wier hoofd de H. Heldering zich
zal plaatsen, aan te bieden daaraan deel te nemen tot opzameling van gelden voor
de weduwe en kinderen. Dezelfde reden die het mij onmogelyk maakte in een
Commissie te fungeren voor het gedenkteeken noopte mij ook nu te bedanken. Echter zal ik zooveel in mijn vermogen is mij beijveren om gelden te verzamelen. o

Cremer zal zijn biografie schrijven. - Dingsdag na Paschen bezocht ik D. Zegers
te Oosterbeek - hoorde niets dan klagten over inhaligheden. Kneppelhout, de
milionnair, gaf b.v. nooit of hij moest zeker wezen groote percenten te zullen trekken,
+
voor het kerkgebouw 4 à 5% voor het schoollokaal 2 à 3% . Nu was hij bij
Kneppelhout geweest, die een bewonderaar was van Hendriks en Mevrouw ging +Voor het kerkgebouw...
Kneppelhout verstrekte tal
met hem zelfs naar de natuur teekenen. - Na een pathétique rede van Zegers
van hypotheken aan
gaf J.K. - ƒ12! niet-commerciële
Oosterbeekse instellingen,
hetgeen indertijd als
filantropie werd
beschouwd.
+
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r

+

De H. Vriese, ook meer dan milionnair, zeide ƒ25 toe. Stracké, de arme Stracké,
wil voor niets de bijbel en palet bewerken, mits hem het wit marmer, dat hij op
ƒ60 schat, betaald worde. - Zal ik dit ook nog voor mijn rekening nemen? - Mijn
hart zegt ja - mijn rede, neen. - Nu reeds zegt men - ‘is hij gek zooveel weg te
geven? - hij kent geen geld - 't is heel mooi, maar vrij mal’ - enz: Doch ik nam mij voor naar mijn geweten in alles te handelen en getrouw te blijven
aan de spreuk van alle Ver Huell's ‘Fais ce que tu dois - en advienne que pourra!’
- Er is in het goede maar één weg - dat is de goede.
+
Van avond moest ik op ons Leesgezelschap wezen voor de verkoop van boeken
+
- ik verwachtte hatelykheden maar toch weer niet zóó laf en onwaardig. Zooals
Leesgezelschap
ik hierboven schreef is een der would be plagerijen om onophoudelyk ‘heel aardig’ Bedoeld is waarschijnlijk
tegen mij te zeggen. Nu zijn in dit L. gezelschap al de notabelste heeren der stad het gezelschap dat boven
+
- o.a. de Procureur-Généraal (een man die aan de tafeldans gelooft en mij zeer in de Arnhemse sociëteit
in de Koningstraat was
+
kwalyk neemt daar caricaturen op te hebben gemaakt) mijn Oom waarmede ik gevestigd.
+
gebrouilleerd ben, en anderen. - Ik had reeds eenige schopschoten gekregen
De Procureur-Généraal
doch de lagchers op mijn zij weten te brengen: spoedig zelfs de vijandelyke
Mr. Johan Pringle. Zie
batterij tot zwijgen gebragt - daar komt een voor dien avond gehuurde knecht
naamregister achterin.
binnen om thée te présenteren en zegt op een verlegen toon; men kon zien dat +Mijn Oom
de goede man er voor betaald was ‘Meneer Heel aardig!’ mij het blad
Henri de Vaynes van
aanbiedende. Geen mensch lachte alleen de Procureur-Généraal. - Ik teeken dit Brakell. Zie naamregister
achterin.
op, opdat ik nimmer vergete tot welke ignobele middelen de wraakzucht van
laaghartige vijanden, haar toevlugt neemt.
r

+

De H. Buddingh bedankte voor zijn Directeurschap dat hij 20 jaren had
waargenomen. Niemand nam het woord op om hem in een kleine speech te
r

bedanken voor die lange vrijwillige zorg en last! - Nu had de H. Staats-Evers zich
r

als Directeur aangeboden. Terstond zeide de H. Nahuys, ‘is de Hr. S.E. daar wel
r

toe geschikt?.’ - Toen waren er verscheiden heeren, die riepen ‘de H. Ver Huell,
als litterator en ambteloos man zoû dit zeer naar aller verlangen kunnen dirigeren.’
r

De H. Pringle kwam ook op dat ambteloos en op zijn bezigheden terug. Ik zeide
hem ‘Mijnheer, u werkt voor
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geld - ik voor niet. U krijgt geld - ik geef geld! -’ Hadde ik het aangenomen - de
gevolgen zijn gemakkelyk te voorzien. Mijn geheele leven door heb ik het steeds zorgvuldig vermeden persooneel te zijn
- nimmer schreef ik één letter Anoniem - alleen het kwaad meende ik te moeten
bestrijden - en nu zie ik dat juist de kwaden de sterksten en talrijksten zijn. - althans
zeker de magtigsten - en de menigte der oppervlakkigen, maar goeden, jonge
meisjes, jongelui, zijn juist hun gehoorzaamste en ijverigste werktuigen. - Juist deze
zijn het die de leugens en lasteringen, door eenige fielten verzonnen, verspreiden
- in alle onschuld. - Winstbejag, heb ik nooit beoogd - alleen het goede beminnelyk,
het kwade bespottelyk of verachtelyk te maken. Dit laatste Cahier Hier en daar had
ik nooit uitgegeven zoo Thieme er niet op aan had gedrongen en zoo het praatje
niet algemeen verspreid was dat ik niet meer produceren kon, en ellendelingen
hieraan geloovende, mij met anonieme of indirecte hatelykheden begonnen te
vervolgen. - In de Hier en daar drongen zich voor het eerst enige gelykenissen aan
+
mijn pen op. - en die waren duizendmaal verdiend ! +

Duizendmaal verdiend
Verschillende prenten, nr.
2, Magen-parade, nr. 7, Le
+
beau Van der Van en de
Zaturdag 22 April.
+ slotprent bevatten
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karikaturen. Welke
personen hiermee zijn
- Van morgen kwam Stracké mij zeggen dat er een rekwest van de Weduwe aan beoogd, kon niet worden
den burgemeester noodig was tot plaatsing van een gedenkteeken bij het graf
nagegaan, omdat
van haar echtgenoot. - benevens een schets van het monument zelve. - Ik
Alexander tegen velen een
verzocht hem dit aan de Weduwe te gaan melden en haar te verzoeken het
grief koesterde.

rekwest op te stellen en haar daarin behulpzaam te zijn - dan zoû ik de schets
van het moment voor haar teekenen. - Met die schets ging ik om één uur naar haar
toe. - Zij had niet geschreven. - Zij wist niet hoe zij dit op moest stellen. ‘En Stracké’?
Wist het ook niet. - Ik dicteerde het haar. - En nu begon de goede vrouw te schreyen
en zeide ‘mijnheer, aan u heb ik het te danken dat mijn geliefde echtgenoot een
eigen graf zal hebben, waarin ik eenmaal naast hem zal mogen rusten.’ Zulk een
oogenblik doet veel ondankbaarheid en laster vergeten. Ik bragt daarop voor haar
het rekwest met het concept van 't gedenkteeken naar het Stadhuis. Stracké wil voor niets den bijbel en 't palet uithouwen - doch heeft slechts een
stuk marmer van ƒ60.- Ik heb hem gezegd dat hij dit maar nemen moest, en zal het
des noods zelf betalen. Ofschoon ik voor de eer van Hendriks liever zag dat het
door eenigen werd opgerigt.
J. Kneppelhout gaf 12. C. Kneppelhout van Sterkenburg zond mij van morgen
r

r

r

ƒ10. De H. Ziepprecht belooft 5,- De H. Vriese ƒ25,- de H. v. Kattendyke heeft ook
iets beloofd. - Het graf en de zerk zijn dus al betaald. _____
De winter was zoo streng en aanhoudend als ik er nog geen beleefde - en 14
dagen geleden lag er dagelyks nog sneeuw - en nu, plotseling krijgen wij dag aan
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dag een hitte van 70 en 80 graden, 's nachts in de 60 . - Als daar nog maar geen
+
koû op volgt. 70 en 80 graden...
De temperaturen zijn
_____
+

g

Zat. 22. Van morgen vroeg ik tevens aan Stracké mij te willen opgeven wat
het beeldje met voetstuk in mijn tuin kosten zal. Hij zeide ƒ250.- Ik
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beschreven in graden
Fahrenheit. Omgerekend
in graden Celsius is dat
ca. 21 en 27 graden
overdag en 16 graden 's
nachts.
+
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zeide dat wij het dan voor bepaald moesten houden op ƒ275.- alles en alles. _____
24 Van morgen kreeg ik van mijn vriend J. van Outeren een toezegging van ƒ20
voor het gedenkteeken van Hendriks. - De steen kan echter niet dan in 't laatste
van de week verplaatst worden.
25 Van Ketjen een goeden edelen brief waarin hij betuigt zelfs bereid te zijn eene
5

der meisjes ergens te plaatsen voor zijn kosten. Hij zendt mij tevens ƒ12,37 voor 't
gedenkt.
- Van avond ben ik met Stracké de steen gaan zien. - Hij vond die uitnemend
o

schoon, zoowel wat vorm als wat kleur betreft. Van morgen kwam D. Zegers mij
bezoeken: hij heeft nog altijd niet meer dan ƒ12.r

- Dezer dagen zeide de H. Ziepprecht mij ‘je wordt meer benijd - dan dat men
vijandig jegens je is’ - Dit kan waar zijn. - Echter voorzie ik, en bemerk ik nu reeds
r

een vermeerdering van vijandige gezindheid - want de H. Anemaet zal hier komen
logeren; denkelyk om het terrein en de opinie eens op te nemen.
_____
Gisteren wilde ik aan mijn vriend Henri van Lelyveld de hem ontbrekende deeltjes
mijner werken zenden en vroeg aan Thieme om het Geweten en de 25 Platen (uit
den Spectator). Bij de uitgave hadden wij bepaald dat hij alleen 300 goede drukken
op groot papier verkoopen zoû in cahier. Nu hoor ik dat er in Rotterdam en overal
Cahiers van de slechte, kleine drukken (Spectator formaat) te koop liggen. - Zoodra
het eenige winst geldt, worden door die menschen beloftes noch afspraken geëerd.
- De kleine moesten verscheurd worden.

+

1 Mei:
+

263

Allerlei moeyelykheden en uitstel met het plaatsen van den steen op het graf van
Hendriks. Van welke zijde het komt weet ik niet. Eerst zou de steen gehaald worden,
dingsdag l.l., toen in het laatst van de week, toen van morgen, nu kwam daar straks
Stracké mij zeggen dat het morgen stellig geschieden zal.
_____
Kreeg een brief van Henri van Lelyveld die mij schrijft dat het hem niets kan
k

schelen wat de Arnhemmers doen of denken. Ik schreef hem na. dat het niet
aangenaam voor hem kan wezen bij mij te logeeren, nu de geest zoo vijandig jegens
mij is.

8 Maandag.
De vorige week is de steen geplaatst. Een andere heb ik naar Belle-vue doen voeren.
Mevrouw Hendriks is Mevrouw Fröhnhaüser gaan bedanken op mijn aanraden.
Met Stracké ben ik het graf eens weder wezen opnemen. De steen besloeg
nagenoeg de geheele breedte. Weinig plaats dus voor de bloemen die ik er omheen
wil doen groeyen. - Ik heb daarom terstond het graf ernaast (à ƒ20) ook aangekocht,
zoodat het rotsblok met de witmarmeren bijbel en het palet nu volgens mijn plan
zich meer schilderachtig zullen vertoonen.
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Fragment van p. 263 waarop het ontwerp van het graf van Frederik Hendrik Hendriks.

Nu heeft de weduwe ook de zekerheid van eenmaal naast haar man te zullen rusten,
en wordt niet door een volgende begrafenis dit gedenkteeken van Hendriks met
beschadiging of verplaatsing bedreigd.

+

9 Mei.
+

264

Van morgen ben ik bij Stracké het model gaan zien van den bijbel enz. - Hij heeft
mijn raad opgevolgd en een kleine draperie om de penseelen gewikkeld.
_____
Nu juist, na alles wat ik voor de familie Hendriks deed, schijnt de nijd opgewakkerd
te zijn - het spuwen langs mijn huis is weder met edele woede in werking. - Ik schreef
de logé's die ik verwachtte af - mij kunnen die opgeruide menschen, en de weinige
fielten die ze opzetten, niet beleedigen, maar vrienden of familie wil ik daar niet aan
blootstellen.

10 Mei
r

r

Gisteren avond het huis van den H. Stok passerende (de zwager van den H. Bos
den radicalen Oost-Injeman met wien ik het in de Arnhemmer Courant aan de stok
+
had ) ging er van onder de warande een schaterend gejouw tegen mij op. Ik bleef
+
staan om eens goed optenemen wie daar waren. Toen zij zagen dat ik staan
Aan de stok had
Zie p. 70-72.
bleef, zwegen allen. - Al mijn tafeldansende en radicale vrienden waren daar
l

bijéén. Bos, Stok, en de procureur-gén.
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Pringle. - Wat ik in het algemeen bestreed, trekken die menschen zich persoonlyk
aan. - Zouden de anonieme brieven die ik kreeg van hen zijn? Ziedaar het gevaarlyke
van het zoo valsch en lafhartig anoniem geschrijf. - Ieder onbekende, dien men
ontmoet, kan de schrijver wezen. - Ik heb voor het goede en ware alleen en met
open vizier gestreden - en zal er ook alleen, met het oog op God, de gevolgen van
dragen.
_____
+
Heden ontving ik de circulaire tot bijdrage voor het fonds der familie Hendriks. Ik was toch van plan een som van ƒ2000 voor hen aftezonderen en zal dus voor +265
ƒ500 teekenen. - met de schilderij het graf enz: maakt dit iets meer dan 2000.
_____
De rogchel-woede neemt weêr toe. - De R.K. keukenmeid die het toen ik mijn
oppasser nog had, mij zoo moeyelyk maakte, doch na zijn vertrek langen tyd goed
oppaste, begint ook weder te kugchen en rogchelen, waarop dan de voorbijgangers
als echo's antwoorden. In huis althans moet ik rust hebben, en zal gedwongen zijn
haar ook te laten gaan. -

13.
Ik heb mijn meid gezegd dat zij haar plan om te trouwen met November kan
doorzetten. Dat zij dan vertrekke. Die menschen schijnen het allen onder elkaar
eens te zijn - nu begint de andere in sijsthematisch gesar. - Zijn zij omgekocht? is
het een band onder de dienstboden? Willen zij weggezonden zijn? Dit laatste kan
ik niet gelooven. - Want de keukenmeid zie ik meermalen weenen - nu zij weg moet.
- En die menschen behandel ik zoo goed als ik maar kan - gelyk zij zelven het
bekennen.
Indien daar vijanden achter schuilen - zijn het bazen in het vak en fielten van fijne
kwaliteit.
Hun redenering is natuurlyk deze: ‘hij komt niet in de wereld - daar kunnen wij
hem dus niet krijgen - wij moeten het hem dan in huis zuur maken.’
+
Indien ik niet wist, niet de overtuiging had, dat God wil wat ik doe en wat men
mij aandoet. Alles wordt door Hem volmaakt goed en wijs, niet, bestuurd - maar, +266
alles als wet. _____
Geen mensch zal een klagt van mij hooren - maar ik voel dat mijn gestel er onder
lydt. - Afgunst, nijd miskenning buiten - Ik trek mij terug in mijn huis, in werkzaamheid
- maar overal gesar. - Dorst, kon ik maar alleen leven - wat brood, en wijn en water.
- zoo God gaf dat daarbij mijn oog genas - en ik werken, lezen, teekenen, schilderen,
musiceren kon, van den vroegen morgen tot den laten nacht, wat zoû' ik gelukkig
zijn. - Maar neen: morgen weer - opgeruide menschen, den ganschen dag, om mijn
heen!
Op dit oogenblik is het bij middernacht - vertrouwelyk slaapt mijn sijsje voor mij
het kopje, onder den vleugel - en, het zal niet van houding veranderen, al verplaats
ik het zoometéén - voor ik naar mijn slaapkamer ga - Boven wacht mij mijn trouw
hondje. - en mogelyk, na den pijnlijken dag, een vaste slaap. Want meestal slaap
ik in eens door tot den morgen. Goddank! - Dikwijls, helaas! word ik dan wakker
met een zucht. - En
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toch zal ik getrouw blijven aan mijn spreuk ‘fais ce que tu dois - en advienne que
pourra’ tot mijn schepper anders over mij beschikt.

17 Mei
Gisteren kwam ik in een donkeren doorloop waar de vuilnisbak staat, en vond daar
mijn keukenmeid badende in tranen. Ik ben misschien te goed geweest en had
+
wezenlyk medelijden met haar - en schreef aan den Notaris Ketjen, of hij de meid,
+
die ik reeds gehuurd had en die uitmuntend voor mij geschikt scheen, nog zou
267
kunnen afzeggen. Zij was 40 jaar oud, zeer huisselyk, beproefd eerlyk en had
altyd gediend bij Dominé's. - En de réligie ën dat zij wat jong is (30) zijn twee zaken
die ik in haar die ik nu heb, doch overigens volmaakt goed dient, wel anders
wenschte. Zij is voorbeeldeloos werkzaam en vlug. _____
le

Daar straks (voor eenige dagen gaf ik nog ƒ500 aan Breijer voor de fa. Hendriks)
kreeg ik met een photographisch portretje van den schilder den volgenden brief van
de weduwe
Arnhem 17 Mei 1865.
Hoog Welgeboren Heer
e

Mag ik U. dit portretje, van mijnen dierbaren onvergetelyken echtgenoot,
aanbieden, als een bewijs van mijn innige dankzegging voor al de bewijzen uwer
liefde en deelneming mij bewezen. Tranen van waar gevoel heb ik geschreid, bij
het hooren van zooveel weldaden mij bewezen. De Heere vergelde het u.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer mij te noemen
Uw dw. dienaresse
e

wed. H.W. Hendriks de Gaaij Fortman.
_____
Ik antwoordde hierop
Mevrouw
Het was mij een waar geluk in staat te wezen om u en uw kinderen van eenige
dienst te mogen zijn. Eén zoo'n brief als de uwe doet mij veel laaghartige vijandschap
vergeten. Ik vervulde de genoegelykste der pligten welke op hen rusten die met
eenig fortuin gezegend zijn. Het portretje van uw braven echtgenoot zal ik in waarde
houden.
Mogt ik u, in wat het ook zij, nog van eenig nut kunnen zijn, beschik dan vrij over
hem die eer heeft zich met ware Hoogachting te noemen etc:
_____
+
Ja die brief troost mij over de vijandige gezindheid van allerlei goede lieden, wien
ik nooit één veêr in den weg legde, maar die mogelyk door een paar fielten tegen +268
mij zijn opgezet. -

25 Mei.

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

Het is nu twee jaar geleden dat ik M. Anemaet bedankte. - en het schijnt dat men
een laatste algemeene aanval op mij heeft willen maken. Althans allerlei
hatelykheden zijn weder opgewarmd. Gisteren avond maakte ik een visite bij den
r

H. Ziepprecht die zoowel als zijn vrouw altyd zoo lief en hartelyk voor mij [zijn]; zijn
r

schoonzoon v. Harenkarspel, van Hasselt. D. Vooght het meisje van dezen, de 2
r

r

r

dochters van den H. Z. en den H. Bisdom waren daar. Terstond begon de H. van
Harenkarspel de fratsen
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van kugchen, naar zijn mond wijzen enz. en ik hoorde dat hij aan Mevrouw Ziepprecht
r

die er hem over aansprak, zeide, ‘ik geneer me daar niet voor enz:’. - Terwijl de H.
+
Bisdom verhaalde hoe hij in de ‘cent’ jours te Parijs was, en den eersten avond dat
+
Napoléon weer in de Komédie kwam hoorde hoe men begon te mompelen en
De ‘cent’ jours
Met de Honderd Dagen
eindelyk te roepen ‘la paix! la paix!’ waarop hij opstond en riep ‘vous l'aurez!’
wordt bedoeld de periode
waarop alles plotseling stil was en het stuk werd afgespeeld. Tusschen deze
lange historie in overdacht ik wat ik doen moest. - Ik ken mijzelven; zoo ik gemerkt van 20 maart tot 28 juni
1815, van de ontsnapping
had dat Harenkarspel of een ander die kwaye-jongensmystificatie's herhaald
had, zoû ik mij tot een zekere hoogte hebben kunnen bedwingen, maar mogelijk van keizer Napoleon van
het eiland Elba tot aan de
zoû mij eenig driftig woord zijn ontvallen, dat mij 't tegenover de goeden
Slag bij Waterloo.

r

Ziepprecht, eeuwig berouwd zou hebben. Ik nam dus, toen de H. Bisdom vertrok,
ook afscheid en bleef geen boterham eten als gewoonlyk.
+

Van morgen vroeg zond ik Z.E. het volgende briefje.
+

269

WelEerwaarde Heer
r

Het boek in quaestie heb ik niet; doch heden nog zal ik den H. Buddingh vragen
of er ook nog een deel bij ZE. of bij een van de Heeren leden van 't Leesgezelschap
is.
Het speet mij dat ik gisteren niet blijven kon. U meende geloof ik, dat er iets anders
was - dat ik mij over het een of ander beleedigd gevoelde. - Neen, ik zie de Heeren
die bij U waren te zeer aan voor gentlemen, om er mij niet van overtuigd te houden,
dat zij, iets tegen mij hebbende, mij als mannen te woord zouden staan: waartoe
r

zij (en een ieder) mij steeds bereid zullen vinden. Wil den H. van Harenkarspel en
de anderen Heeren dit briefje laten lezen dan weten zij hoe ik over de zaak denk.
Geloof mij steeds met opregte vriendschap en ware Hoogachting etc:
_____
Mijne Tante Bouricius, die bij mij zoû komen logeren, heb ik ook zoo goed als
afgeschreven.

g

Zat. 3 Junij.
r

Eergisteren kwam de H. Reh met een lijst bij mij voor een optogt bij gelegenheid
+
van de Waterloo-viering . Zij zouden allen de kostumen van Waterloo vertoonen,
+
een dertig Kozakken enz: - Ik maakte er hem attent op hoe weinig pittoresque
Waterloo-viering
die uniformen waren en gaf hem de raad de zaak te varieren door helden uit alle De herdenking vond op 29
vroegere eeuwen in den optogt te doen figureren. - en in de Courant van heden juni 1865 plaats.
zie ik dat men mijn raad heeft gevolgd.
_____
+
- Gisteren passeerde J.v. der EIst uit Zutph. den dag bij mij. - ik verhaalde hem
mijn droom van dien nacht. - Even ingeslapen zag ik twee vermagerde handen, +270
met dunne vingers en lange nagels mijn hand omvatten en vriendschappelyk
drukken - mijn eerste indruk was een gevoel van afschrik - maar toen riep ik uit ‘o
mijn goede Henri Engelberts, ik herken je; jij bent het!’ - en beantwoord krachtig de
handdruk van mijn trouwen, overleden vriend. - De ijskoude gewaarwording deed
mij ontwaken. Hetgeen mij in deze droom frappeerde was de bijzonderheid dat de nagels
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der doode handen zoo groot waren. - Een bijzonderheid die waar moet zijn - doch
waaraan ik nooit gedacht had.
_____
Eergisteren kreeg ik een invitatie van C. Kneppelhout van Sterkenburg om mijn
intrek bij hem aan huis te nemen bij gelegenheid van de Leidsche
+
+
Studentenmaskerade . - Ik schreef het echter af. - Ik zelf was président van de
+
Maskerade, Het St. Jacobsfeest van Floris V voorstellende, en bragt menigen
Leidsche
dag door op de Haagsche bibliotheek om de kostuumen te tekenen. - Tegen mijn Studentenmaskerade
gevoelens werd deze optogt uit de 13e eeuw gekozen. - Ik had eenige plannen, Op 6 juni 1865 vond de
studentenmaskerade bij
uit de 16e (de schoonste aan ryke klederdragten[)] ingeleverd.

gelegenheid van het 58e
lustrum van de Leidse
universiteit plaats.
Voorgesteld werd de
5 Junij
intocht van de Graaf van
Oostervant.
Daareven las ik het gebed (gezang) van een ‘Arabier van Mascara, gevangene
+
Président
+
der Franschen, ‘Louange au Seigneur’ , [‘]maître du monde, juste et bon, et
Alexander werd in 1844
miséricordieux au jour du jugement! o Dieu clément envers vos créatures! faites door het collegium van het
nous aller dans le droit chemin!’ het trof mij zeer, omdat dit het gebed is dat ik
Leids Studentencorps tot
voorzitter van de
elken morgen doe.
Maskeradecommissie
gekozen. De commissie
stelde in overleg met het
+
Collegium het onderwerp
30 Junij.
vast, de intocht van Floris
+
271
V en de St.-Jacobsridders
in Den Haag in 1297.
Gisteren was alhier het feest van Waterloo gevierd. - Voor de optogt had ik eenige +‘Louange au Seigneur’
werken over kostuums aan de Commissarissen ter leen gegeven. - Het geheel
Lof aan de heer, meester
was tamelyk schilderachtig: vooral bij de afrid van Bovenover naar onderlangs
der wereld, rechtvaardig,
was de wagen waarin priesteressen gezeten waren en die door ossen getrokken goed en barmhartig op de
Dag des Oordeels! o God
werd, uitnemend schoon door de zon, welke zijn stralen schoot door de zware
eikenboomen, verlicht. Ongeveer om twee uur werd een standbeeld van Koning die genadig zijt voor uw
+
Willem II door Wilhelm Hornberger uit Manheim vervaardigd, onthuld . 's Morgens schepselen! laat ons de
juiste weg begaan!
had ik van den Heer Frönhauser (den Kastelein) een invitatie gekregen om er bij +
Onthuld
tegenwoordig te zijn - doch ik was reeds uit en den geheelen voormiddag in de
Op 29 juni 1865 vond als
stad om de optogt te zien. - Deze Hornberger, een beroemd beeldhouwer, protegé onderdeel van de
van König Ludwich van Beijeren en leerling van Schwanthaler, was reeds eenige herdenkingsfeesten van
dagen te voren bij mij geweest om mijn oordeel te hooren over het standbeeld,
Waterloo de onthulling van
waaraan hij op mijn raad nogal veranderde, en het gevest van den sabel en de het standbeeld van koning
Willem II, vervaardigd door
voeten naar mijn platen en portretten, wijzigde. - Heden presenteerde ik hem
aan Gerard Keller (voor anderen doe ik zulke démarches - voor mijzelven nooit) W. Hornberger, voor het
hotel Bellevue plaats. Het
standbeeld werd in 1883
door de gemeente Arnhem
aan Bronbeek
geschonken, waar het
thans in het park staat.
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en verzocht dezen een vers te plaatsen dat het standbeeld expliceert. - Het schijnt
+
hier mijn bestemming te wezen altyd zóó voor anderen in den bres te moeten
Een vers
r

springen. - Gisteren zeide Stracké nog aan Hornberger ‘aan den H. V.H. heb ik
het te danken dat ik hier bekend ben en eenige werken kan vervaardigen.’ En
wie doet iets voor mij? - Deze Hornberger is een hoogst réligieus mensch,
orthodox als Hendriks was - en van uiterlyk volkomen gelykend op Straké. Zij
schijnen tweelingbroeders.

In de Arnhemsche
Courant van 3 juli werd
een Duitstalig gedicht
opgenomen, getiteld Dem
Held von Waterloo und
Quatre Bras. Koning
Willem II werd in de slag
bij Waterloo gewond.

+

5 Junij
+

272

r

Bijna dagelyks is de H. Hornberger bij mij geweest behalven Zaturdag en Zondag
toen wij beiden het bed moesten houden om een zware koude gevat door de
plotselinge overgang der wekenlange broeyende hitte in een windigen, regenachtigen
dag (den dag na de optogt) toen ik genoodzaakt ben geweest ter wille van
Hornberger den ganschen tyd met doornatte laarzen rond te loopen en te zitten.
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Zaturdag avond kwam hij hoogst verontwaardigd bij mij ‘Zoo hij het beeld meer dan
levensgroote maakte zoû hij schâvergoeding ontvangen’ enz: en nu maakte men
allerlei difficulteiten; jufvrouw Frönhauser had hem beleedigd, - hij wilde naar een
ander Hôtel; dacht te procederen enz: - Ik ried hem dat alles ernstig af, zeide hem
dat dat die vrouw colérisch maar goedhartig was; ried hem aan er rustig te blijven
en aantezien of het vermoedelyk schoone weder van den volgenden dag en een
toevloed van logés op haar stemming niet gunstig zoude werken. - Wat ik vermoedde,
geschiedde. - En heden morgen was Hornberger vrij wel in zijn schik. Dit beeld was
besteld tijdens de Koningin Moeder nog leefde en vaak op Belle-Vue logeerde; als
een hulde aan H.M. was het besteld. Toen de Beeldhouwer reeds aan 't werk was
stierf de Vorstin. Het beeld kwam: men dacht er over het aan de stad, die er een
goede som voor bood, te cederen. - Toen Frönhauser zag dat het beviel, wilde hij
het niet afstaan. - Later kwamen de hierboven vermelde moeyelykheden. Hörnberger is een edel mensch en een geloovige geheel de bijbelsche leer, als
+
waar aannemende, van de erfzonde, tot het laatste oordeel. Van mor- gen in de
+
tuin zeide hij ‘bij het laatste oordeel - zal de mensch terug zien op de
273
tegenwoordige oorlogen en verwikkelingen gelyk wij terugblikken op ons kinderlyk
kibbelen om een appel of een stuk koek. “neen, ik moet dien appel hebben - neen!
Jij hebt een grooter stuk koek!” - Van onze ontwikkeling in morele verbetering zeide
hij; er zijn Voorhangen - naarmate wij naar het goede streven wordt er telkens ééne
opgetrokken en opent zich voor ons oog een nieuwen horizont.’ - Edel en roerend
sprak hij over den Volmaakten mensch (Gods zoon daarom genaamd) die evenwel,
als wij, smaad, miskenning, ondank, smarten en een geweldigen dood, leed - om
onzen middelaar tot den door zijn oneindige volmaaktheid anders voor ons
ongenaakbaren Godheid te wezen. - In het veld wandelende, leerde ik hem eenige
bloemen kennen ‘Ja’ zei hij, ‘de meesten loopen maar rond over de aarde, als een
ezel - kapot trappende wat ze opvreten kunnen!’ - Meestal was Hornberger zeer
ernstig in zijn omgang - soms ook zeer ironisch en komisch. Zoo vertelde hij mij dat
er een luciferman was in Keulen, een idioot, maar een schijnidioot, een geslepen
guit, die van zijn quasi-gebrek productief partij wist te trekken. Zijn eeuwig stopwoord
was een luid, langgerekt ‘Jawaeeeeelll! op alles wat men hem zeîde of deed. - Dit
Jawel was een ieder bekend. - Eenige studenten uit Bonn hebben voor de grap
onzen idioot, als dandij gekleed en voorzien van een binocle en met een aantal
lintjes in het knoopsgat mede naar den schouwburg genomen en vooraan in een
loge doen plaatsnemen. - Wanneer de menschen, nieuwsgierig op hem hun
toneelkijkers rigtten, zag hij ook deftig uit de hoogte op hen met zijn binocle neer.
+
Zoodra het slottoneel geëin- digd was en de gordijn viel stond onze man bedaard
+
op, overzag het publiek en riep uit ‘Jawaeeell!’ Hörnberger zeide regt verheugd
274
te zijn van mij hier aangetroffen te hebben om over Kunst en letteren te spreken
- op Belle-vue had hij niemand naar zijn smaak gevonden. Er was wel gelogeerd
een Kamerheer des Konings. Hij had aan dezen gevraagd of hij in Milaan was
geweest. ‘Ja, ik heb daar magnifieke équipages gezien.[’] Op Rozendaal had
Hornberger een schoonen zonsondergang bewonderd ‘Es gab da eine schöne
Beleuchtung’. - ‘Ah! war Feuerwerk da?!’ zeî de Ka-
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merheer. - Hij had een evengrooten afkeer van de tegenwoordige matérialistische
rigting als ik zelf. - Hij heeft in Egypte, Griekenland en Italië gereisd. - en verlangt
met ‘Sehnsucht’ weder naar Rome. - ‘Daar alleen’ zegt hij ‘is, en gevoelt een
kunstenaar zich te huis.’ Echter houd ik dezen edeldenkenden beeldhouwer voor geen groot kunstenaar.
Hoe goed ook gedacht is er op de houding van den Willem II veel aan te merken.
De muskulatuur is niet onberispelyk, de heup misteekend, de plooyen zijn niet allen
gelukkig uitgevoerd, de regter arm gebrekkig. In 't geheel is het figuur niet slank
genoeg.
Stracké is ook niet de man voor héroïsche scheppingen - in het pieuse en idyllische
munt hij uit - maar in anatomie en drapperie is hij Hornberger de baas. - Hij scheen
te verlangen dat ik iets over zijn beeld zoû schrijven. Ik zoû dit flatteus hebben willen
doen. Dit zoû mijn goeden, kundigen zachtaardigen, doch eerzuchtigen Stracké,
stellig gehinderd hebben. Ik deed het daarom niet. - Ik heb hem daarentegen
+
aangeraden iets in de Kunstkronyk of Gids te doen plaatsen - en hem
w

gerécommandeerd aan Mev. Bosboom-Toussaint.

+

17 Maandag.

+

De Kunstkronyk of Gids
Of Hornberger deze raad
heeft opgevolgd, is niet
bekend. Noch in de
Kunstkronyk noch in De
Gids werd een
+
beschrijving van het
275
standbeeld aangetroffen.

Ontving geheel onverwacht van den beeldhouwer Hornberger een zeer schoon
door hem in witte steen, uitgehouwen Christuskop met den doornkroon. - Het hoofd
‘en medaillons, haut reliëf’. - Op Belle-vue zagen Kuijck (de schilder) en ik dien kop
en wij beiden vonden toen dat zij volkomen geleek op Hornberger zelven. - Toen ik
uit wilde gaan om hem op te zoeken en te bedanken zag ik een allervreemdsten
+
wolk vlak boven de stad hangen , in deze vorm en duidde alles aan dat er een
vreesselyk onweer zich zamenpakte. - Weldra lichtte de eerste straal - en spoedig +De stad hangen
Hier is een S-vorm
barstten er verscheiden onweêrsbuien los, die van alle windstreken kwamen
opzetten - de blixem was geen oogenblik van den hemel en onophoudelyk ratelde getekend.
de donder. - Drie uren heeft dit onweer aangehouden; gelukkig steeds om Arnhem.
- géén blixemstraal sloeg er neer in de stad. - Om tien uur hoorde ik niets dan de
vallende regen.

- 18
Dingsdag. Vroeg reeds vernam ik dat vier menschen door den blixem getroffen
+
waren aan den dyk naar Westervoort . - Een was ter stond een lyk, één tweeden,
wien de genitalia afgeslagen waren, ligt stervende; twee anderen zeer bedenkelyk. +Westervoort
In de Arnhemsche
Ook zag men twee branden. - Heden vernam ik dat Hornberger vertrokken is.
Courant van 19 juli wordt
melding gemaakt van een
blikseminslag in een
kalkloods in Westervoort,
waarbij vier werklieden
werden getroffen; er viel
één dode.

22
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Gisteren Vrijdag avond na de thé wandelende zag ik wederom een pluimvormige
+
wolk boven Elst hangen: den Heer van Kattendyke dien ik te paard ontmoette, ried
+
ik nog aan een verafleidenden weg niet inteslaan, dien hij wilde oprijden. - Te
Pluimvormige wolk
+
Hier is een waaiervorm
huis gekomen stond ik op mijn balkon de werking der wolken te beschouwen,
aangegeven.
toen plotseling, en met vreesselyke snelheid een inktzwarte boogvormige
+
276
wolkenbrug, waarvan de uiteinden op Cleve en Wageningen rustten, kwam
opzetten voorafgegaan door een bruischenden stormvlaag. Nimmer zag ik imposanter
natuurverschijnsel. Van boven was de onmetelyke donderwolk hoekig, van onderen
effen en zwart, terwijl bij Cleve het roode bliksemvuur onophoudelyk den horizont
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Alexander Ver Huell, afbeelding van het wandtapijt uit het atelier van Barend van Orley in
het slot Doornenburg. Illustratie bij zijn artikel Het slot Doornenburg in Geldersche
Volksalmanak voor 1865. Lithografie van C.C.A. Last.

als in vlammen zette. - Een oogenblik later bedekte de donkere wolkenmassa geheel
den hemel boven de stad, alleen een vaalblaauwen streep langs geheel den
noordelijken en oostelijken gezichtseinder, openlatende. Daar brak het onweêr los. Slagen dat ramen en deuren ratelden; onophoudelyk
bliksemvuur en een akelig geel licht over huizen en boomen. - Het centrum van
deze bui woedde echter meer westelyk van de stad naar de
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kant van Oosterbeek en Wageningen, waarlangs zij ook aftrok. Doch eene tweede,
omstreeks elf ure, kwam vlak over Arnhem en brak met zulk een woede los, dat
mijne beide dienstboden, azijn moesten nemen, en de ééne het den volgenden dag
nog door geheel haar ligchaam gevoelde, de andere in haar rug. Eens was het alsof
er een groote klomp vuur uit de lucht neerviel - tegelijk barstte de slag los dat hooren
en zien ons verging +
Den volgenden dag vernam ik dat het weêr op verscheiden plaatsen was
+
ingeslagen, onder anderen in het nieuwe Weeshuis, waar het in de zaal waarin
Vernam ik
In de Arnhemsche
de meisjes bijéénzaten langs het bellekoord, door de plafonds, in den grond
sloeg, zonder iemand te kwetsen. - Verscheiden menschen zijn echter door schrik Courant van 20 juli wordt
en overspanning ongesteld. - De 80 jarige Mevrouw v. Pallandt van Klarenbeek melding gemaakt van
brand door blikseminslag
ernstig.

in een boerderij in Huissen
en van blikseminslag in
Malburgen, Kleer en
Zaltbommel.

+

13 Augustus.
+
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- Vrijdag ben ik met Jan van Outeren en zijn oudste zoontje naar Doornenburg
geweest. Ik kocht er weder een bloktinnen bord met het wapen van Amstel en
+
+
Schenck [?] . - Het oude Huis was nog bouwvalliger, de schoone (Arazzi!) tapijten
hingen nog ten prooi van stof en mot, doch waren toch afgeborsteld. - In het Dorp +Amstel en Schenck [?]
Het kasteel Doornenburg
lieten wij een onweder overwaayen en waren tegen 5 ure te huis. 'Smorgens
hadden wij te Huissen het Dominikaner-klooster bezocht (van de familie Fabricius werd vanaf de tweede
gekocht, vroeger eigendom van Rooyaards.) Nu reeds waren er 40 broeders in helft der zestiende eeuw
r

opgenomen. De pater (en gewezen muzykmeester uit Deventer de H. Haafkes)
die ons rondleidde had een schilderachtige kop met zijn blond, krullend haar,
onder het zwarte kapje, gehuld in zijn geheel witte pij. - Hij deed mij denken aan
Liszt, doch had grover trekken. - Overal nieuwe kloosters! en overal groeit er de
monniken-bevolking in aan! Van Hornberger (de beeldhouwer) kreeg ik een brief uit Duitschland. Hij begint
met deze woorden ‘Wie ein heiterer Lichtstrahl eins trübener Himmel, werden
mir immer die mit Ihnen genossen Stunden auf dem ... Wegen meiner
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tot 1727 bewoond door het
geslacht Van Amstel van
Mijnden. De oudste
bewoner, Gerard van
Amstel, beschouwde zich
als een afstammeling van
Gijsbrecht van Aemstel,
de held van Vondels
toneelstuk. Met de naam
Schenck vergist Alexander
zich vermoedelijk.
+
De schoone
(Arazzi!)tapijten
De wandkleden zijn door
verwaarlozing verloren
gegaan. De huidige
beheerder van
Doornenburg heeft
kopieën van fragmenten
opgehangen van de hand
van Alexander Ver Huell.
Arazzi-tapijten zijn tapijten
uit de werkplaats van
Barend van Orley (17e
eeuw).

+

Künstlerlaufbahn hervorläuchten.’ Half heb ik de brief echter nog maar kunnen
ontcijferen en niemand vond ik nog die er toe in staat was. Onderscheiden bezoeken kreeg ik van oude vrienden. Heden (Zondag) voor
8 dagen H. van Lelyveld met zijn broeder en hun echtgenooten, v.d. Elst Vrijdag
avond, eergisteren Verweij uit den Haag, van morgen Constant Hanegraaff die
voor zijn gezondheid hier is. - Van de famille Ziepprecht kreeg ik brieven uit Spä
en Pyrmont - en schreef hun heden aldaar.

+

s

21 Aug.

+

Wie ein...
Als een vrolijke lichtstraal
in een sombere hemel
zullen voor mij de met u
genoten uren op de ... weg
van mijn
kunstenaarsloopbaan
toeschijnen. (De
weggelaten woorden
werden ook door
Alexander Ver Huell niet
+
geciteerd).
278

Van morgen schreef ik naar aanleiding van een bezoek van van Outeren die in
plaats van met mij den dag te Zutphen bij van der Elst te gaan doorbrengen, door
wilde gaan naar Deventer, den volgenden brief.
Amice!
Van morgen kwam v. Outeren bij mij met uw brief: hij wilde dien dag doorgaan
naar Deventer en in 't terugkomen U bezoeken. Ik heb veel te fijne voelhoorns om
niet te bespeuren dat hij ook al eenigzins zich laat influenceeren door mijn brave
vijanden hier - wier tegenwoordige leugens
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en lasteringen mogelyk juist grond en voedsel vinden in het het rondventen mijner
vrienden van vroeger dwaasheden die zij evenzeer begingen als ik. - Ernstig ging
ik van morgen mijn gedrag nog na - ik drink niet, ga bij geen vrouwen, reeds sints
vijf jaar, en vijftien jaren ben ik (langen tijd om mijn ouders) hier nooit na twaalven
+
+
t'huis gekomen en kwam hier nimmer in een kast of bij een meid in al die jaren.
Waar ik goed kan doen, doe ik goed - ook aan de leden van mijn Famille die dit +Kast
Bordeel.
mij niet onmogelyk maken. Ik ijverde steeds voor Volk en Kunst - zoo ik scherp
+
Meid
was, was het om het kwade, een paar maal, om een lagen vijand te bestrijden.
Vrouw
van lichte zeden.
Ik verlang slechts te leven voor Kunst en Studie. - omdat dit mijn geluk is. - Tot
nu toe zag ik even graag naar een mooi paard als naar een mooye vrouw - maar
+
nu ik merk hoeveel gift hieruit gedistilleerd wordt - zal ik dezen steen van aanstoot
ook vermeiden. - Ik begrijp echter dat het gezelschap van iemand over wien zoo +279
gesproken wordt, noch u, noch uw kinderen, noch iemand regt aangenaam kan
zijn, en blijf dus liever stil t'huis, althans dit jaar. Geloof mij echter steeds
TT
Ver Huell
P.S.
De wereld is mij onbegrijpelyk. Tot voor twee jaren was een ieder minzaam en
goed voor me. - één afgebroken engagement dat iéder menschenkenner begrijpt
dat ik nooit zonder noodzakelykheid zoû doen - doet plotseling een algemeene
opruyerij réusseren. Ik laat daar dat toen ik wezenlyk studentachtig leefde als gij en
anderen, niemand daar voor een 12 jaren iets op te zeggen had.
De Jézuiten triumpheren zooals altyd; hun spreuk is den antagonist te maken
+
‘perinde ac cadaver.’ - Gelukkig verlang ik zelf niet anders.
+

s

Dingsdag 22 Aug.

Perinde ac cadaver
Gelijk een lijk. De
zegswijze heeft betrekking
op de gelofte van
gehoorzaamheid die de
orde zichzelf oplegt.

De droom van heden nacht trof mij te zeer om hem niet op te teekenen. Uren
achtereen was ik met mijn overleden vriend Henri Engelberts. Over allerlei zaken
spraken wij met elkander, ook over zijn ziekte en dood. (Hij ging te Zutphen veel
naar diners, en sommigen meenden daarin de aanleiding van zijn kwaal en sterven
te moeten zoeken.) Ook hiervoor spraken wij, en hij zeide me ‘zoo ik anders geleefd
had, zoû ik veel langer en veel meer geleden hebben.’ Ook vroeg ik hem, half
schertsende ‘Maar ben je wel gestorven?’ hij zag mij ernstig aan, en antwoordde
niet, waarop ik zeide ‘Ik geloof dat God het ons, onze innige vriendschap, veroorloofd
heeft nog eenmaal te zamen te zijn.’ Wij namen afscheid onder het storten van
tranen, hij kuste mij de hand en ik riep uit ‘nu, Adieu mijn beste, goede, edele Henri!’
Kort daarop ontwaakte ik.

+

s

23 Aug.

+
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's nachts elf uur. - Wat mij heden avond gebeurd is; een bewijs hoever de laaghartige
opruying gaat, kan ik zelfs niet hier neêr schrijven. - Maar het trof mij meer en dieper
in 't hart dan iets dat mij tot nog toe wedervoer. -

26.
J. van Outeren is daar bij mij geweest. - hij meent dat ik iets tegen hem heb omdat
hij met mij verschilt van politieke opinie. - Wat gaat mij dat aan? hoe kon hij zoo
denken? een elk zijn overtuiging. - zijn goed
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hart, edel karakter, zijn trouwe vriendschap zijn het waarom ik hem lief heb. - God
geve dat ik niet door de een of andere fatale tusschenkomst met hem gebrouilleerd
rake!

- 2 Sept.
Ook v. Outeren heeft men getracht tegen mij in te nemen. - doch op zijn oude trouwe
vriendschap hebben deze laagen lafhartige insinuaties schipbreuk geleden. - Voor
een paar dagen kwam zijn allerliefst zoontje, Willem afscheid van mij nemen. - Ik
verwonderde mij over het verstand en de knapheid van dat kind. Hij teekent al vrij
+
goed. Ik schonk hem eenige potlooden. - Hij gaat op de kostschool te Schoonhoven
+
.
In Schoonhoven bevond
zich een kostschool,
Van morgen vertrokken v. Outeren, zijn vrouw en drie kinderen. - een der
waarvan de
weinigen beproefden en trouw geblevenen. - Ik had hem gewaarschuwd dat ik
hoofdonderwijzer tevens
aan den eersten kruisweg zou staan, op mijn wandeling, om hem een laatste
vaarwel toe te roepen. - De spoor passeerde, vijf hoofden voor het raam die die de leiding had over een
mij met vriendschap begroetten - één oogenblik - en de weg was leeg - slechts volksschool en een
armenschool. Op de
een rookwolkje bleef even tusschen de takken hangen - adem van den lokomotief
kostschool werd Frans
die mijn éénigsten vriend hier, in de tegen mij opgeruide stad, medevoert. onderwezen.

+

r

Woensdag 6. Sept.

+
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+

Ik zie daar dat in Zwitserland op het Internationaal Congres, 3e sectie het volgende
+
door Verhaeghe gezegd werd.
Internationaal Congres
Van 28 augustus tot 2
‘Elke groote stad moest een publiek gebouw hebben, uitsluitend aan de
Schoone Kunsten gewijd. Het zou elken dag voor iedereen geopend moeten zijn september 1865 werd en
Bern, Zwitserland, het
en het centrum onzer hedendaagsche steden moeten wezen. enz:’ (mijn Volk
internationaal congres
en Kunst.)
voor sociale
_____
wetenschappen
Gisteren ging ik per spoor van 7,50 's morgens naar Driebergen. - Den vorigen
gehouden. Er werden ook
dag had ik aan Kneppelhout mijn komst gemeld. - Ik vond geen rijtuig aan het
referaten over
station; wandelde over Zeijst en Driebergen naar Sterkenburg - Kneppelhout was internationaal recht,
+
den vorigen dag naar Leiden gegaan, daar de zitting van den raad van Donderdag economie en politieke
op Dingsdag was verzet. - Langs de wetering wandelde ik nu over Nederlangbroek wetenschap gehouden.
+
De zitting van den raad
naar Doorn. Dronk daar koffij. - wandelde tot 3. - dineerde - en stapte naar
Cees
Kneppelhout van
Maarsbergen. - den ganschen dag was ik bijna op de voet geweest. - Vond te
r

huis een schoone portefeuille van Spa mij medegebragt door de H. Ziepprecht,
die van zijn lange reis geretourneerd is. -

8.
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Sterkenburg was van 1863
tot 1869 lid van de Leidse
gemeenteraad.

+

Ik zie daar in de Courant dat er nog een stoomboot op Frankrijk vaart, naar mijn
oudoom den Admiraal Ver Huell genaamd. Zoû het dezelfde boot zijn waarmede +De Courant
+
Welke krant Alexander
ik met Henri van Lelyveld naar Havre voer, om onze tournée door Normandie
bedoelt, is niet duidelijk.
te maken.

17.
r

Vrijdag 15 Sept. heb ik een der aangename dagen van mijn leven doorgebragt.
's Morgens kwam Kneppelhout van Sterkenburg mij afhalen om met hem een
+
bezoek te gaan brengen in Doesborgh aan zijn oom Nico- laas de Gijzelaar,
dezelfde die zijn uitmuntend prenten Kabinet aan het Land schonk, onder
t+

voorwaarde dat Cornet directeur van het Leidsche kab. zoude worden. In geen
tien jaren had ik den braven, kundigen, goedhartigen, geestigen, edelmoedigen
man gezien. - Ik ging niet bij hem
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Geregeld werd in het
Algemeen Handelsblad
door de rederij Kuyper,
Van Dam en Smeer in
Rotterdam de vaart van
het stoomschip Admiraal
Ver Huell naar Le Havre
geadverteerd.
+
Tournée door Normandië
Zie de annotatie bij p. 104.
+
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+

t

Leidsche Kab.
Kabinet van Prenten en
Pleisterbeelden van de
Leidse Universiteit,
waarvan het
prentenkabinet thans nog
bestaat. Cornet was sinds
1851 directeur.
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omdat men mij had gezegd dat hij meer dan ooit menschenschuw was geworden.
Hij was dit steeds, en toch de barmhartigste, liefderijkste philantroop dien ik immer
ontmoette. Ferm en moedig zelfs tot ruwheid toe - en voor zijne afgeleefde stervende
huishoudster, een oppassende verzorger van vrouwelyke tederheid. Zijn krachtige
gelaatstrekken doen mij altyd denken aan de portretten van Michel Angelo. - Steeds
zal ik het met dankbaarheid herdenken dat hij, de vriend der eenzaamheid, mij als
+
jong student elken Vrijdag bij zich aan huis wilde ontvangen, om Kunst te zien om
+
historie van Kunst te leeren. Hoeveel heb ik te danken aan zijn aangenaam
Als jong student
De Gijselaar was oom en
onderrigt, uitgebreide kennis, lange ondervinding en juisten blik! Hoewel grijs
geworden, met één rhumatieken arm vond ik hem van geest nog even levendig voogd van jan en Cees
Kneppelhout. Door
en opgewekt als toen - en al dadelyk vernam ik een paar anecdoten die tot de
toedoen van Jan
historie der Kunst behooren. Wij kwamen te praten over de werken van
r

Schodowiekij, waarmede hij veel op heeft. - In Leiden had hij bij den H. * dit werk
lang in 't oog gehouden: deze eigenaar sterft. - Het precieus exemplaar, vol van

Kneppelhout kwam het
contact tussen Alexander
en De Gijselaar tot stand.

r

bijplaten en proefdrukken enz. ging de H. de Gijzelaar nog eens op den kijkdag
nazien. - Terwijl hij hiermede bezig was kwam een als burgerman gekleed persoon
+
binnen. Terstond herkende de G. in hem den schatrijken kunstverzamelaar van
+
+
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Stolk van Zoelen , die toen d.G. hem ging begroeten verschrikt uitriep ‘Doe of je
+
me niet kent - als je me naam noemt ben ik verloren!’ Hij ging terstond af op het
Van Stolk van Zoelen
exemplaar van Schodowieckij; waarop de G. zuchtende uitriep ‘Kom je daarvoor Johan Gijsbert Verstolk
r
- dan weet ik al dat ik er mijn hart van af moet trekken!’ De H. v. Stolk zond zijn van Soelen. Zie
naamregister achterin.
jager naar de verkooping - die terstond een som bood, geen kennis van de zaak
hebbende, ver boven de waarde die d.G. er op gesteld had, 8 à 900 gulden. - De
r

H. van Stolk vermeerderde het exemplaar nog aanmerkelijk, willende het à tout prix
r

completeren. - Hij stierf en nu kocht de H. de Gijzelaar het unique exemplaar voor
een goede ƒ1000.- Al zijn werken, platen, ëtsen heeft hij reeds aan het Museüm
geschonken - maar dit werk behouden - hoewel het ook voor het Leidsche Kabinet
bestemd is. Met aandoening zag ik mijn ouden eerbiedwaardigen vriend uit Leiden terug. hij woont eenige huizen verder als waar mijn overleden oom Frederik woonde op
de paardenmarkt, ook een goedhartig misanthroop even als hij! - De Gijzelaar is
als alle gevoelige menschen luimig. - en zoo menschenschuw dat hij soms in Leiden
zijn beste vrienden ontweek. - Eens zag ik zijn boezemvriend, de beroemde
teekenaar Humbert de Supperville in zijn mantel gedrapeerd de nieuwe wandeling
te Leiden komen opstappen - ik was op de Singel - en merkte dat de Gijzelaar zijn
vriend juist van de andere zijde te gemoed liep - zoodra de vrienden (en dat waren
zij toch inderdaad) elkaar in 't oog kregen, schoot gaauw de één een laan links, de
ander er een regts in, en haastten zich dus elkander te ontloopen. Menschen die, gevoelig van hart, veel leden krijgen deze schuwe eenzelvigheid.
Diezelfde man stond in den nacht op om zijn liefst hondje in de sneeuw uit te laten
op de Breestraat.
+
Meer dan twintig jaar zijn er verloopen sedert ik bij hem te Leiden elken Vrijdag
+
Kunst kwam zien. Ik moest toen altyd op eenigen afstand van de
284
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tafel blijven daar mij vaak bij het bukken het bloed uit de neus sprong - want ik had
zeer dikwijls neusbloedingen. - Zijne goede huishoudster tracteerde ons dan op rijst
r

en brij - waarvan de H. de Gijzelaar dikwijls te veel gebruikte en zich boos maakte
dit gedaan te hebben - Lagchende herinnerden wij elkaar aan dat eenvoudige
genoegelijk samenzijn van den bejaarden man die de wereld kende en ontweek en
den jongen, levenslustigen student. - Toen hij mij de hand drukkende zeide ‘er is u
ook veel treurigs overkomen in dien tusschentyd, mijn goede Ver Huell’ zeide ik
hem ‘ja ik sprak voor een vijftien jaren wel eens van verloren illusien, en meende
daar toen reeds ondervinding van te hebben - doch hoe bedroog ik mij, en hoeveel
harder slagen, droeviger déceptie's, ongeneeslijker wonden, pijnlyker ondervindingen
r

stonden mij nog te wachten!’ Nu begrijp ik de H. de Gijzelaar - en nu komt mij zijn
liefde voor geheele afzondering van de wereld niet meer vreemd voor, maar
natuurlyk. - Hij is veel te braaf, te opregt, te goedhartig en te gevoelig voor de wereld.
Bij het afscheid nemen beloofde hij mij te Arnhem te zullen komen - hij meent dit doch het zal wel steeds uitgesteld worden. Wij reden naar Dieren waar wij 's morgens
+
een beafsteck in de Kroon besteld hadden. Amuseerden ons met een dronken
visch-boer die onze kamer in wilde ‘en de twee vuusten door de ruut woû slaan!’ +De Kroon
+
+
Restaurant in Dieren aan
Het was zulk heerlyk weder dat wij op de Carolinenberg een geruimen tijd
Hoogestraat.
onder een boom liggende het schoone vergezigt bewonderden. - 's Morgens had de
+
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ik het kerkhof te Doesborgh bezocht en den doodgraver Ehrlich opgedragen een
+
Carolinenberg
houten kap over het beeld van Stracké op het graf mijner ouders te doen maken.
Heuvel
in het ‘Onzalige
- Tegen den wal bij het kerkhof was een nieuwen aanleg gemaakt - niet gelukkig
Bos’ bij Ellecom,
ontworpen. - Na aan het veerhuis te Dieren in de open lucht thee te hebben
vernoemd naar de dochter
gedronken, den heerlyken avond genietende, met den breeden, kalmen
van prins Willem IV. Op
Ysselstroom voor ons, waarin de rijzige toren van Doesborgh zich spiegelde,
deze heuvel komen
onder het zachte groen der vlakke, verre weilanden, - stoomden wij, vrolyk de
veertien lanen uit alle
genoegens van den dag herdenkende naar Arnhem terug. windrichtingen bijeen.
Daar vond ik terstond weêr eenige rogchelaars en kugchers - doch
Qu'on tousse où qu'on crache,
Qu'on rie où qu'on se fâche!
+

Je m'en moque! - Als het is omdat men vindt dat ik te stil, afgetrokken en werkzaam
leef - dan zal het nooit beter worden. - Want waarschijnlyk zal ik wel steeds blijven +Qu'on tousse...
Of men hoest of spuwt/of
leven, gelijk ik het hier nu al een dozijn jaren doe.
men lacht of zich boos
maakt/ik heb er lak aan.

Dingsdag 26
Gisteren heb ik niets gedaan dan den geheelen morgen heen en weder loopen van
Stracké naar Zwaan, om, daar het overheerlyk weder is, spoed te maken met het
plaatsen van het eenvoudig gedenkteeken op het graf van Hendriks. Van morgen
om zes uur heeft men de zerk gelegd en om 9 zou Stracké den bijbel op het rotsblok
o

plaatsen. - Ik schreef gisteren avond aan D. Zegers, en den volgenden brief aan
de weduwe Hendriks.
+

Mevrouw
+
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Morgen zal het eenvoudig gedenkteeken op het graf van wijlen uwen waardigen
echtgenoot geplaatst zijn. Hierbij heb ik de eer UE. voorloopig de
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lijst te doen toekomen der Heeren die wilden bijdragen om deze hulde te bewijzen
aan de nagedachtenis van onzen génialen landschapschilder. Ik voeg daarbij de
Akte van eigendom der twee begraafplaatsen. Later verneem ik of het UE gelegen
o

komt met D. Zegers een eerste bezoek te brengen aan het Kerkhof.
Mijn tuinman zal ik te uwer beschikking stellen, daar ik meen dat het U en de
Dames uwe dochters aangenaam zal zijn zelve voor de beplanting te zorgen.
Met ware Hoogachting heb ik de eer mij te noemen enz. _____
Ik doe dit alles voor wijlen Hendriks uit pligtsbesef - en toch voedt het hier slechts
de nijd en afgunst - dien bijbel vooral zullen de ultra's, waarvan Arnhem het broeinest
is, mij niet vergeven. - En toch, heb ik alleen met het oog op den orthodox geloovigen
o

schilder dien bijbel en palet op den steen doen plaatsen. Wanneer D. Zegers met
de weduwe naar het kerkhof gaat zal ik trachten mij van het begeleiden af te maken.
Ik heb de zaak tot stand gebragt, dat is genoeg.

27
Zooals ik wel vermoedde, werd er een Scène geprépareerd. - Gisteren moest de
o

zaak uitkomen. - D. Zegers schreef mij gisteren dat Breijer (de boekhandelaar) en
+
eenige Kunstvrienden erbij tegenwoordig wilden zijn! deze was echter uit de stad
+
en Z. verzocht mij daarom de zaak één dag uit te stellen.
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Die Kunstvrienden die mij niet eens bij de begrafenis wilden hebben, die niets
deden om hem een graf te bezorgen, veel minder eenig gedenkteeken! Van daag
is alles in orde gekomen - van morgen nog ben ik op het stadhuis geweest om een
permissie ten einde voor morgen eenige heesters om de steen te doen plaatsen. bij v. Soest heb ik er gevonden juist geschikt voor het doel.
De Koets zal morgen om twaalf uur bij de Weduwe zijn. - Ik ga den morgen
doorbrengen op Wolfhees - er zullen zonder mij Kunstbroeders genoeg zijn om het
+
graf van de schilder van Wolfhees zooals Cremer hem noemt .
+
_____
Zooals Cremer hem
noemt
Van middag ben ik tweemaal naar het Kerkhof geweest. De eerste maal om
Toespeling op de brochure
het arrangement der planten enz: eens op te nemen; de tweede maal om er
eenige lange slingers klimop om het rotsblok te kronkelen, waarop de marmeren van Jacob Jan Cremer,
bijbel rust. Stracké had mij van morgen gezegd dat dit niet noodig was - doch de Frederik Hendrik Hendriks,
de schilder van
steen was te kaal - deze klimop-ranken zullen het losser, natuurlyker en meer
Wolfhezen, verschenen bij
schilderachtig maken. - In de manenschijn bragt ik die takken op het Kerkhof; de
Breijer, Arnhem, 1865.
witte bijbel blonk in het avonddonker - het was alsof een stralen-kroon hem omgaf.
- De hemel was helder, de sterren fonkelden - doch Arnhem lag bedekt door een
digten nevel _____
+
‘Hij gaat naar de Meiboom . -’ ‘Heb je de Meiboom al gezien?’ ‘Dat is de man van
+
de Meiboom!’ riepen op scherpen toon eenige stadgenooten toen ik hen
De meiboom
Begin mei werd een boom
passeerde, met de klimop in de hand. geplant, waarvan men
_____
takken naar geliefden
placht te brengen. Daar
was het nu niet de tijd
voor!
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De goede Strackée klaagde ook over famille-onaangenaamheden; en de
+
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staaltjes van vijandige afgunst van sommige menschen. - en van gevoellooze
grofheid van zijn zwager waren dan ook zoo stuitend dat ze mij het bloed naar het
hart joegen.

28
('s morgens 7 uur) Ik heb het volgende briefje geschreven om bij de weduwe Hendriks
o

bezorgd te worden aan D. Zegers.
Wel Eerwaarde Heer
Zoo is de goede zaak dan tot stand gekomen. - Gij wilt mij wel excuseren bij de
Weduwe van onzen braven Hendriks. - Kunstbroederen genoeg zullen mijn lieve
+
Kunst vertegenwoordigen. - Ik ga naar Wolfhees. - Later lees ik met réceuillement
+
wat door u gesproken werd.
Met récueuillement
Met
stille overpeinzing.
Met de meeste Hoogachting enz:
_____
Om negen uur komt mijn tuinman dien ik van avond met het volgende plan naar
de famille Hendriks zend.

Fragment van p. 288 waarop de bloemschikking rond het graf van Frederik Hendrik Hendriks
is aangeduid.

Mij dunkt

Wilde roos en kamperfoelie ook alleen

dat om dit

klimop klimop

wilde bloemen

eenvoudig

récida recida

en heesters

monument

In plaats van gras

moeten

God - Natuur -

Recida en een

gecultiveerd.

Kunst

enkeld

worden

viooltje

-

_____
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Het is heerlyk weder. - hoe gelukkig zal ik daar buiten, op Wolfhees, mijn
Hendriks-feest vieren!

+

Vrijdag 29.
+

289

Een heerlyken dag bragt ik gisteren op Wolfhees door. - Het weder kon niet schooner
wezen. - Op de hoogten aan den spoorweg boven Oosterbeek kon ik een uur lang
zitten teekenen zonder dat de wind het papier van van mijn schetsboek bewoog. Ik wandelde door tot Wolfhees. - Eenige gezelschappen hadden zich neergevleid
onder het eikenlommer. - Wat verder zag ik eene schilderes onder haar zonnescherm
werkzaam, terwijl eene andere Dame voor haar las. - Ik zocht een eenzaam plekje
aan de beek, en maakte een uitvoerige teekening van een partij eiken, wier stammen
als zilver blonken tegen den fluweelig groenen agtergrond. Steeds stond het beeld
van den braven, génialen Hendriks mij voor den geest, die stellig, voor korten tijd,
op hetzelfde plekje gezeten, het reine schoon der natuur daar nog genoten had. Ook dacht ik aan het Kerkhof waar door mijn toedoen hem en zijner famille een
eigen graf was bezorgd, en waar op dezen oogenblik een lofrede op hem werd
uitgesproken bij het door mij ontworpen gedenkteeken. Neen, de vijandig opgeruide blikken van zooveel oppervlakkigen of afgunstelingen
te ontmoeten - bij zulk een gelegenheid, bij dat graf - ik kan het niet over mij
verkrijgen! - Nu, heb ik den geheelen dag niet dan zachte en goede indrukken
genoten. r

Die schets van Wolfhees van 28 Sept. zal mij voor mijn leven een aangename
herinnering blijven aan een edele zaak die voornamelyk door mijn toedoen tot stand
kwam.

+

r

Zaturdag 30 Sep.

+
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In de Arnhemmer Courant van heden staat een uitvoerig relaas van hetgeen
Donderdag plaats vond bij het graf van Hendriks. - Het eindigde met de woorden:
‘Na den wensch geuit te hebben dat voor menig wandelaar op de rustplaats der
o

dooden dit gedenkteeken een roepstem zijn mogt ten leven, besloot hij (D. Zegers)
met dankzegging en zegenbede aan God voor weduwe en kroost, voor vrienden,
en inzonderheid voor den ontwerper, waarop voorzeker allen het amen uitspraken.
-’
_____
o

Dit artikel was niet geteekend. D. Zegers vertelde mij dat hij aan Breijer het
opstellen er van had overgelaten - dat deze echter er niet meê klaar kon komen dat hij Zegers het toen zelf met Breijer had geschreven en doen plaatsen./had
zamengeflanst waren zijn woorden.
Het verwondert mij zeer dat in dit artiekel wel gezegd wordt dat ik de gedachte
aan gaf om een bijbel en palet op het graf te doen uithouwen, maar niet vermeld
werd dat het ontwerp gelyk het nu verwezenlykt is, geheel van mijn vinding is.
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r

Zondag 1 Oct.

r+

Met verontwaardiging lees ik daar in het Handelsblad van Maandag 2 Oct. Arnhem
r

29 Sep. ‘Gisteren had alhier eene stille plegtigheid plaats. Op het graf van
Frederik Hendrik Hendriks werd een gedenkteeken onthuld. M. Ver Huell had de
gedachte uitgesproken: als ik een gedenkteeken wenschen zou op het graf van
Hendrik Hendriks, het zoû zijn:
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+

r

Maandag 2 Oct.
Blijkbaar werd het
maandagnummer van het
Algemeen Handelsblad op
zondag bezorgd.

207
een bijbel en palet met de woorden: God en Natuur. Deze gedachte is door onzen
o

stadgenoot Stracke in dit gedenkteeken uitgedrukt. D. Zegers, die het meest heeft
bijgedragen tot het brengen van deze hulde aan zijn vriend, sprak bij deze plegtigheid
eenige treffende woorden.
+
In een paar regels had ik gisteren mijn verwondering over zijn scheeve voorstelling
+
o
291
aan D. Zegers geschreven. - Van morgen antwoord hij mij dat het volkomen
waar is dat de geheele daarstelling alleen door mij ontworpen is. ‘daarom’ zoo eindigt
hij ‘verzoek UE beleefdelyk na lezing, inliggend briefje aan de Redactie van de

t

Arnhemmer C. te willen zenden. Ik heb de eer etc:
P.S. Ik mag immers vertrouwen dat UE. door inliggende overtuigd zult zijn, dat
hier geen opzet is gepleegd.’
_____
Moeten zulke ondervindingen niet misantropisch maken? - Die gelukkige idée
langzamerhand door mij ontworpen en gecorrigeerd; de démarches die ik mij
+
getroostte bij Frohnhauser, de regering enz: om de steen magtig te worden; de
+
vele moeiten om de werkzaamheden door te zetten; de cadeaux aan de vrouw
De regering
van Frönhauser en teekeningen aan hen die contribuëren moesten - dat alles is Het Arnhems
nu het werk van Zegers en Stracké. - terwijl ik alleen de geheele zaak, zooals zij gemeentebestuur.
is, ontwierp tot in de minste détails; de keus der letters, zelfs de drapperie om de
penseelen werd op mijn raad aangebragt. o

Toen voor eenigen tyd D. Zegers mij vertelde dat hij de proef van het manuscript
van Cremer gelezen had en ik later in het stukje zelf las, ‘dat Ver Huell een bijbel
en palet op het graf wilde doen uithouwen’ en niets meer - ging mij een wantrouwend
voorgevoel door den geest, van wat nu gebeurd is. - Doch ik schaamde mij over
zulk een vermoeden tegenover een man van de betrekking die Zegers bekleedt. Want hoe vaak deed ik niet reeds dergelyke ondervinding op!

+

2 Oct.
+
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r

Ik krijg daar een brief van den H. Breijer, die ‘meent dat hij duidelyk heeft geschreven
enz:’ - Ik antwoordde hem het volgende.
Wel Edele Heer
r

Lees het Handelsblad van 2 Oct. dan zult gij zien hoe het publiek de zaak volgens
r

UE. onjuist rélaas begrijpt en moet begrijpen. - Volgens dit schrijven toch zoû alleen
de eerste gedachte om een bijbel met palet en de woorden God en natuur op het
graf te doen houwen van mij zijn. - terwijl daarentegen alles, zooals het nu is
daargesteld, tot in zijn geringste détails, steen, zerk, graf, bijbel, tot zelfs draperie
om de penseelen, de keuze van letter, en planten die er later omheen komen enz:
door mij alleen niet slechts ontworpen is, maar zelfs niet zonder moeite en eenige
opofferingen verkregen en tot stand gebragt! - In een zaak als deze wil ik geen
publieke complimentjes - maar waarheid. Ik ben er dankbaar voor dat dit concept
in mijn geest opkwam, en dat de schepping van dit eenvoudig gedenkteeken van
een génialen kunstenaar als Hendriks was, alleen en geheel mijn werk is, terwijl ik
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de schoone uitvoering in marmer door Stracké, mijner gedachte niet genoeg roemen
o

kan. D. Zegers ben ik zeer dankbaar voor
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de krachtige hulp in het bijéén brengen der benoodigde gelden, die ik in dit geval
liever had dat anderen schonken. Zoo mijne gedachte niet in het hart van anderen
weerklank had gevonden zou ik ze alleen hebben doen uitvoeren.
Hoogachtend enz.

r

+

3 Oct.

+

293

r

Gisteren voor den middag schreef ik aan den H. de Waldkirch Ziepprecht, die mij
genegen is, de geheele zaak. - 's Middags ging ik van 4 tot 5½ een heerlyke
r

boompartij op Sonsbeek teekenen. - Na dan ëten kwam de H. Ziepprecht bij me. o

Ik vroeg hem of hij het briefje van D. Zegers in de Arnhemmer gelezen had. - Er
stond niets in. Welke naam moet men aan zulke handelingen geven?! - Ik vertelde
o

hem nu alles hoe D. Zegers mij eerst gezegd had met Breijer het artikel
zamengeflanst te hebben. - hoe hij mij echter later schreef, het alleen maar nadat
r

Breijer het opgesteld had, vlugtig overgelezen te hebben enz: - De H. Ziepprecht
raadde mij aan het als Annonce te doen plaatsen. - Doch ik heb het niet
uitgeschreven en herinner mij slechts dat het aldus aanving. ‘Naar aanleiding van
het berigt in de Arnhemmer verzoek ik de Redactie deze regelen in den Courant
van heden te willen opnemen. Eere wien eere toekomt enz: -’
r

r

Kort nadat de H. Ziepprecht vertrokken was kwam 's avonds de H. Breijer. Ik
o

vroeg hem dadelyk of het briefje van D. Zegers geplaatst was - hij wist van niets of deed alsof hij van niets wist. - Ik zeide hem hetzelfde wat ik hem schreef doch
+
met minder ménagement - en moest innerlyk om zijn gek versuft gezicht lagchen
+
toen ik hem zeî ‘ja! als ik er niet was, lag hij daar nog zooals jelui hem er onder
Ménagement
had gestopt, met een vagabond boven op hem!’ want ik maakte mij warm, bij zijn Consideratie.
onopregte complimenten en draayerijen. - Hij schoof nu alles zooveel mogelijk op
o

D. Zegers, die had het artikel omgewerkt en goedgekeurd. Ik ging met Breijer de
+
deur uit naar Gerard Keller. Deze zat in tegenwoordigheid van zijn vrouw te
schrijven. - Ik vroeg hem terstond of hij het briefje gekregen had. Ja. - en na eenig +294
praten of hij het plaatsen zoû. Neen. - Ik zeide hem geraakt dat dit de gewone
manier was in Arnhem van mij te behandelen. - Herhaalde hoe alles door mij
voorgeteekend, geschikt, besteld was tot in de minste détails - dat alleen de klampen
van de bijbel door Strackée voor het gemak tegen de bijbel in plaats van afhangende
waren bewerkt - en dat Zegers niets gedaan had dan mogelyk de helft der gelden
bijéén te brengen. - Dat het mij nu speet mijn eerste idée niet gevolgd te hebben
van alles alleen en voor eigen kosten te doen uitvoeren, hetgeen ik alleen tot meerder
eere voor de nagedachtenis van Hendriks niet gedaan had. - Dat ik, zoo hij het
briefje van Zegers niet plaatsen wilde, en de ware toedracht dezer zaak niet aan
den dag werd gebragt, weten zoû hoe te moeten handelen. - Nu zeide hij - ‘maar
o

indien ik het eens inde Arnhemmer ophelderde? - Want ik heb dat briefje van D.
Z. niet geplaatst omdat het uw handelwijs niet genoeg in het licht stelde.’ - Ik zeide
hem dat zoo hij naar waarheid, het deel dat ik er in genomen had, meldde en tevens
aan Stracké de eer gaf die hem toekwam, ik dit goedkeurde. - Hij beloofde dit. _____
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Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

209
o

een briefje van D. Zegers ‘Gisteren avond ontving ik tot mijne verwondering van
r

den H. Keller inliggend briefje, het spijt mij, want ik gaf gaarne ‘eere wien eere
toekomt.’
k

Oost. 3 october!
_____
+
In het briefje van Keller stond dat hoe ongaarne hij ook een bijdrage van hem
+
o
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(D. Z) ter zijde lag hij dit nu deed omdat hij meende dat het mij niet aangenaam
zoû wezen, en dat zijn mededeeling, in zijn oog, ook geen rectificatie was van het
eerste berigt enz.
_____

r

Daareven liet ik den H. Ziepprecht vragen om de Courant die zijn edele steeds
om 7 uur ontvangt, doch nu om 8½ is zij er nog niet. Ik lees dat juist in de Punch.
+
‘Stealing the ideas of others and fancijing them your own. -’ Het ware mogelyk beter
+
geweest de zaak te laten zooals zij was. - maar dan had voor altyd Stracké de
Stealing...
De ideeën stelen van
eer gehad om voor den schepper van dit eenvoudig, dichterlyk gedenkteeken
door te gaan. - dat toch geheel en al en alleen van mijn vinding is. - het is hard! anderen en verbeelden
dat ze van je zelf zijn. Vrije
- maar moet ik, na alles wat ik ondervond, niet berusten in de overtuiging dat
God het al weet - en voor het aandeel der menschen onverschillig zijn? - In elke interpretatie van een
andere zaak zoû ik het ook beneden mij geacht hebben - maar in deze, ter eere satirische brief in Punch,
or the London Charivari
van Hendriks, hier, waar ik toch al zoo verkeerd beoordeeld word, had ik wel
van 19 augustus 1865. In
gewild dat mijn stadgenoten en de kunstenaren wisten, wat ik voor de eer van
deze brief wordt door een
een kunstbroeder deed. - Ik wenschte slechts waarheid. - Het is mij b.v.
zekere heer Capital uit
onverschillig of iemand weet dat ik ƒ2000 aan de weduwe schonk - maar deze
Juggernaut House een
eerroof, dit pronken met eens anders veeren - verontwaardigt me. ironisch pleidooi gehouden
voor afschaffing van het
_____
r

+

De H. Ziepprecht zend mij de Courant waarin het volgende staat.
Mijnheer de Rédacteur
‘Gedachtig aan de spreuk, “Eere wien eere toekomt” meen ik ingevolge een
bij u ingezonden berigt, u te moeten mededeelen dat het monument op het graf
r

r

r

+

van den H. Hendriks, door den H. M. A. Ver Huell niet alleen is ontworpen,
maar ook door zijn ijverige zorg alleen, zoo uitnemend schoon is ten uitvoer
gebragt. - Met de plaatsing dezer regelen zult gij zeer verpligten
UE. Dw. Dienaar W. Zegers

k

Oost. 2 Oct. 1865

octrooirecht: vrije diefstal
van uitvindingen komt de
welstand meer ten goede
dan het voorbehoud van
een idee aan één individu
en is dus democratischer.
De brief is getiteld Hang
the inventor.
+
De Courant
In de Arnhemsche
Courant van 4 oktober
1865 werd deze rectificatie
opgenomen.
+
296

(Met genoegen voldoen wij aan het verzoek om bovenstaande optenemen, te meer
omdat een uittreksel van ons berigt in andere bladen tot eene verkeerde opvatting
heeft aanleiding gegeven. -’)
Ah! Ha!!

- 13 Oct.
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Zondag 8 O. ben ik naar Amsterdam geweest. - reisde zeer aangenaam met de
Heeren Havelaar en Tromp (met wien ik nog gestudeerd heb.). - o.a. anecdoten
r

verhaalde de H. H. mij dat iemand van het hof van Koning Willem II de baron Nahuijs
+
dien mijn oom den Admiraal zoo goed gekend had, ergens in Zwitserland op een
l

soirée zijnde, plotseling had uitgeroepen: ‘Wel zoo de Admi. V.H. nog leefde
zoû ik meenen daar zijn stem te hooren’ en ziende wie gesproken had, bemerkte
+
hij dat het Prins Louis Napoléon (de tegenwoordige Keizer) was. - Ook vertelde
hij mij dat hij in Parijs aan een der Heeren met wien hij in de Opéra was had
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Oom den Admiraal
Carel Hendrik Ver Huell.
Zie naamregister achterin.
+

Prins Louis Napoléon
Vermoedelijk een
toespeling op het praatje
dat keizer Napoleon III
een natuurlijke zoon zou
zijn van Carel Hendrik Ver
Huell en Hortense de
Beauharnais, echtgenote
van koning Lodewijk.
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+

gevraagd, waarom die meeste oude lions en roué's toch aan de linkerzijde van het
tooneel zaten,’ omdat de meeste vrouwen het regter-been hooger opligten onder +Lion Succesvolle
vrouwenjager, Roué
't dansen, dan het linker.’
+
Losbol.
In Amsterdam reed ik terstond naar de Schilderijen-tentoonstelling in 't
Oudemannen-huis. Niet één stuk dat mij trof - doch vele stukken die uitmuntend +Schilderijen-tentoonstelling
Van 5 september tot eind
gepenseeld waren. - Een landschap van Steffen (München) in de manier van
+
Calame was zeer romantisch en grandioos gecomponeerd. Hoe men Lerius met 1865 vond in het
zijn ‘Overwinnende deugd’ - heeft kunnen médailleren, verbaasd mij. - Terwijl de Amsterdamse
Oudemannenhuis een
Deugd juist haar belager gepoignardeerd heeft, staat de koppelaarster haar geld
tentoonstelling van
te tellen, zonder eens op te kijken. - Zoo uitnemend schoon als de teekening der schilderijen en
+
‘opdracht van Melis Stokes Rijm kronijk’ door Rochussen, was, zoozeer viel mij beeldhouwwerken van
de schilderij dier zelfde compositie tegen. - popperig. - zulke historische
levende meesters plaats.
+
voorstellingen moeten op een ruim doek geschilderd worden. 297
Van den dooden Jamin en Léon waren twee zeer goede stukken - vooral van +Opdracht...
den eerste een gevoelvol genre-stukje. - Doch over 't algemeen - niets dan goede De Rijmkroniek van
Holland werd in 1305 door
middelmatigheid - zelfs het kolossale doek van Severdonck (Breauté en
Lekkerbeetje) was krachtig van kleur, en vol van actie - doch slecht geteekend, Melis Stoke voltooid. Het
de koppen allen naar ééne tijpe, en dan wat kostuums aangaat geheel onwaar. eerste deel werd echter
reeds aan graaf Floris V
- Mijn tuinbeeltje door Stracké had een gevaarlijke buur aan het marmeren
opgedragen.
+
visschertje van [?] . +
Van daar ging ik naar de Tentoonstelling van Oudheden - en naar die van
Visschertje van [?]
ae+

prenten in Arti et Am.
r
'S avonds terug naar Arnhem. - te Utrecht kwam de H. Havelaar weder op
den trein. - Ik had tot mijn innige spijt geen tyd om v. Outeren te bezoeken. - mijn
ouden Akademie-kennis Simon sprak ik in de Expositie. - Diné Table d'Hôte van
+
Lang . -

19.
Daar ik de laatste maal in Amsterdam de tentoonstellingen niet lang genoeg had
kunnen bezoeken, ben ik Vrijdag nogmaals daarheen gereisd, en bragt in de
Tentoonstelling van Gravuren in Arti drie uren alleraangenaamst door en maakte
daar vele aanteekeningen. - het was zeer leerzaam ingerigt. - de tweede
+
sécretaris zeide mij vertrouwelyk dat slechts enkelde jonge schilders deze
uitgestalde geschiedenis der Graveer en Ets-kunst waren komen bezoeken. ‘Dit is een veeg teeken’ zeide ik hem. Daarna ging ik nog een uur naar de
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Deze naam is niet
ontcijferd.
+
Tentoonstelling...
Vanaf 17 september 1865
vond in de zalen van Arti
et Amicitiae te Amsterdam
een tentoonstelling plaats,
georganiseerd door het
Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap. In hetzelfde
gebouw organiseerde Arti
op 11 september een
tentoonstelling van
prenten van oude en
hedendaagse meesters.
+
Table d'Hôte van Lang
Hotel Vieux Comte. Zie de
annotatie op p. 150.
+
Tweede sécretaris
P.F. Greive.

schilderij-tentoonstelling - en sprak daar Bilders, verontwaardigd over de scherpe
+
kritiek zijner twee landschappen. _____
+
- Naar Amsterdam waren gelyk ik verwachtte dezelfde hatelykheden
overgewaaid van hier - Ik deed natuurlyk alsof ik het niet merkte, en liet ze om
mij heen kugchen en rogchelen, om eau de cologne vragen en heel aardig
schreeuwen dat het een lust was - ik heb dat in mijn goede Arnhem nu al lang
geleerd met een onverschillig gelaat, niet alleen, maar ook gemoed aan te hooren.
- Buitendien is er waarlyk in zulk een kolossale animositeit iets om mij bijna trotsch
te maken.
Voor mijn vertrek bezocht ik van Outeren, die mij met geheel zijn famille zoo
allerhartelykst ontving als maar mogelyk was - door een goedhartig
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+

De scherpe kritiek
Het Algemeen
Handelsblad wijdde een
meerdelige recensie aan
De Tentoonstelling van
schilderwerken van
levende kunstenaars te
Amsterdam. Op 28
september 1865
verscheen deel III, waarin
onder meer bezwaar werd
gemaakt tegen ‘De
schetsachtige
behandeling’ van het
onderwerp van sommige
schilders. ‘Bilder's [sic]
landschappen “De Oude
Eiken op de heide bij
Wolfhezen” en “De Winter
na ijsgang te Oosterbeek”
lijden aan hetzelfde euvel;
het is decoratiekunst,
breed aangepakt, hier en
daar met meesterhand
geschilderd, doch voor
eene voltooide schilderij
onvoldoende.’
+
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perfide list was ik bijna zelfs te laat op den trein gekomen - want hij wilde mij volstrekt
tot Maandag houden - Een terugkeerende vigilante redde me. - Op den trein vond
r

ik weder den H. Havelaar: Mooi vrouwtje, een speelkameraadje mijner jeugd, het
r

jongste dochtertje van Jonkh. van Teijlingen van Kameryck. - Hoe verbaasd was
ik als jongen plotseling op de kostschool te vernemen dat dit kind (want zoo
r

+

beschouwde ik haar) door den H. Havelaar geënleveerd was, op een Zondag dat
+
de famille naar de Kerk was. - Nog kort te voren had zij mij weenende verteld
Geënleveerd
Geschaakt.
dat haar vogeltje gestorven was, mij bij het graf gebragt (een vrij hoog monument
in de tuin van opeengestapelde steenen) en mij de bijzondere gunst bewezen van
het monument te amoveren ten einde mij het lijk van haar lieveling te doen
aanschouwen. - Zij wist echter niet hoe gaauw zij 't maar weêr onder de steenen
zoû bedekken!
_____
Ik ben voor een paar dagen ongesteld geworden. - heb op steen geteekend ‘de
+
Lazarusklep’ - lithographie die geréusseerd is - zoo de drukker haar niet bederft. De bronnen ontbreken mij hier om na te zien hoe die klep was, en 't plaatje van +De Lazarusklep
+
Oudtijds waren leprozen
Rembrandt bezit ik niet.
verplicht een houten
_____
klepper bij zich te dragen
+
Eergisteren drong mijn buurman Insinger (dezelfde die de Kemenade kocht) om hun nadering aan te
+
mij een boekje op ter lezing de Pauvre France van Rogeard (den schrijver der
kondigen. Men nam tot
Propos de Labiénus.) Gisteren avond begon ik het te lezen, en viel mijn oog
vroeg in de twintigste
+
eeuw aan dat lepra of
terstond op de onderstreepte woorden ‘ce fils d'un Juif Hollandais Verhuel’ . melaatsheid een zwaar
Hoe beleefd van een man die mij den vorigen dag vriendschappelijk de hand
besmettelijke ziekte was.
drukte! - Dit geval doet mij echter denken of mogelyk dit gewaande neefschap
+
Rembrandt
een rol speelt in de tegen mij heerschende vijandigheid. - Want eenige malen
Mogelijk bedoelde
hoorde ik het volk zeggen op mij wijzende ‘daar het je Napoléon.’ - Het een komt
Alexander de gravure
bij het ander. - En alleen, steeds alleen tegenover dat alles - menigeen zoû de
‘Lazarusklep’, de
moed, de kracht - misschien de deugd niet hebben om het te dragen. - Zoo ik
afbeelding van een
mijn gezigt slechts mag behouden!
zittende bedelaarsfiguur.
+
_____
299
+
Hoezeer spijt het mij dat ik mijn R.K. meid niet tegelyk met den oppasser liet
Pauvre France...
gaan. - Zij is niet kwaad - handig, werkzaam. - maar onophoudelyk merk ik dat
De dichtbundel Pauvre
zij tegen mij wordt opgezet.
France! van L.A. Rogeard

r

30 Oct.

Vrijdag 27 heeft C. Kneppelhout van Sterkenburg den dag bij mij doorgebragt. Gingen naar Nijhoff, wien Kneppelhout op mijn verzoek zoo beleefd was geweest
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verscheen in Brussel in
1865. Zijn Propos de
Labiénus verscheen in
hetzelfde jaar; omwille van
dat tegen het Tweede
Keizerrijk gerichte pamflet
werd hij bij verstek tot vijf
jaar gevangenisstraf
veroordeeld.
+
Ce fils...
Die zoon van een
Hollandse jood Verhuel.

+

van een exemplaar van zijn werk de St. Pieterskerk te Leiden voor de bibliotheek
+
aan te bieden. - Hij was vrij onbeleefd jegens K. - ik liet het hem voelen. - K.
St. Pieterskerk te Leiden
verhaalde mij dat Nijhoff in den Haag hem niet goed behandeld had, en dit schijnt K.J.F.C. Kneppelhout van
Sterkenburg en S.C.
op den bibliothecaris hier te influenceren. - Wij zagen te zamen de gildebekers
en wapenboeken op de bibliotheek. Wandelden vervolgens naar het kerkhof om Snellen van Vollenhoven,
De gedenkteekenen in de
het monument van Hendriks te zien. - Ik schonk hem verscheiden platen: ook
ie

mijn laatste penteekening en litho. +
Deze nieuwe serie steenteekeningen, waarvan ik er slechts 25 laat drukken,
zond ik alvorens ze hier in de stad te verspreiden, naar Hoorn, Amster-
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Pieterskerk te Leyden,
verscheen, voorzien van
gelithografeerde
afbeeldingen van de
zerken, bij Van den
Heuvel, Leyden 1864.
+
300
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Alexander Ver Huell, De lazarusklep, 1865. Lithografie uit de serie Uit het Verleden, 1865.
+

dam, den Haag enz. De een stelt voor een Lazarus-zieke , de eerste plaat is een
+
repetitie van de oom die aan zijn neef vraagt hoe het met de schrijverij staat. Een Lazarus-zieke
+
Een
melaatse, leproos.
Zie Zoo zijn er, Zijn er zoo?. Krijtkrabbels, Hier en daar , Ik schreef onder deze.
+
‘En hoe staat het met de schrijverij? Je bleeft getrouw aan de beginselen met
Zie Zoo...
Bedoeld worden de platen
open vizier handelen. Hoe staat het er meê?’
‘Ah! uitmuntend, oom! Men apprecieert het goede dat ik deed; ook mijn ijveren Schrijverij uit Zijn er Zoo?,
voor Volk en Kunst, geen zweem van opruijerij, van laster, afgunst en dergelyke ‘En hoe staat het met de
schrijverij’ in Krijt-krabbels,
laagheden. Ah! uitmuntend!’
nr. 1 en ‘En hoe staat het
‘Ja, er zijn goede menschen. Leef en werk voor hen.’
met de schrijverij’ in
_____
Hier-en-Daar.
Het is vreemd - maar na deze plaat is plotseling alle spuwen en rogchelen
voorbij mijn ramen - als alle schelden van S...; wijzen naar den das enz. opgehouden.
- Dat de haat daarom uitgeblust is, geloof ik niet.
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3 November.
Gisteren, Donderdag, passeerde v.d. Elst den voormiddag bij mij. - wij bezochten
het kerkhof en hij admireerde zeer het gedenkteeken voor Hendriks. - Hij vertelde
mij dat de nalatenschap zijns schoonvaders zoozeer meê was gevallen (6 ton) en
deelde mij eenige bijzonderheden mede omtrent den dood zijner éénige zuster. Ik bragt hem tot Velp en wandelde terug. _____
Heden morgen ben ik Strackée gaan betalen de ƒ60 voor het beitelen en leveren
van den marmeren bijbel op het graf van Hendriks. -

+

r

Maandag 6. Nov.

+

301

+

Van morgen bestelde ik mijn kapper, van Wessem die zoolang ik hier woon, en
logeerde, zeker meer dan twintig jaar mij het haar knipte. Ik kreeg de ongewone +Bestelde
Hij vroeg dus zijn kapper
boodschap, [‘]dat v.W. uit de stad was - maar of de bediende ook zoû komen.’
Ik liet terug zeggen, [‘]dat v.W. dan maar morgen komen moest.’ hierop kreeg ik om aan huis langs te
komen.
een boodschap dat de jufvrouw mij wel wenschte te spreken. - Ik ging er van
middag heen en vond de vrouw en de kinderen in tranen badende. V.W. had zich
verdronken en zijn lijk was te Driel opgevischt. Wederom een slagtoffer van anoniemen laster en diffamie! - Het ging dezen man
zeer goed, hij had een gunstig uiterlyk, was knap in zijn vak en alle dames wilden
door hem gekapt zijn. - Toen hij na zijn tweede huwelyk een zeer grooten winkel
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+

met salon liet bouwen - brak de afgunst los en begon de Asmodée , een blad dat
hier in alle koffij huizen en kroegen ligt en veel gelezen wordt, hem verdacht te
maken, de menschen af te raden hem in hun famille als kapper te nemen enz: Reeds vier jaar lang zag ik hoe het karakter van den armen kapper, al meer en
meer verbitterd en verwilderd werd. - Hij beantwoordde een paar maal die
aanvallen in de Arhemmer Courant. - Dit was olie op het vuur. - Nu begon men
zijn gedrag tegenover zijn overleden vrouw zwart te maken. - Deze aantijging
bragt den sukkel geheel buiten zich zelven. - Zijn vrouw zond mij toen een
boodschap of ik eens spoedig daar geliefde te komen. - Ik vond v. Wessem bleek
van woede, gereed zich te kleeden om naar Amsterdam te gaan om den rédacteur
+
van de Asmodée te vermoorden en dan naar Amerika te vlugten. Het gelukte
mij toen hem ter neêr te zetten, door hem te doen beseffen dat hij de ellendelingen
die hem benijdden en vervolgden geen grooter dienst kon doen dan door zich
zelven ongelukkig te maken en hun het veld te ruimen. - De laatste keer dat hij
mij het haar knipte, voor eenige weken, had men weder tegen hem in de
+
Asmodée geschreven, en was hij zoo opgewonden dat ik een boek moest
opnemen om een eind te maken aan zijn klagten. - Hij zeide mij toen reeds
eenmaal een revolver te hebben gekocht, om den rédacteur van de A. te
vermoorden - waarna hij naar Amerika zoû zijn gevlugt. - Ik zeide hem dat hij
God moest danken dit voornemen niet te hebben volvoerd, want dat hij daarmede
voor eeuwig een schandvlek op zijn kinderen zoû geworpen hebben. - Van middag
naar zijn vrouw gaande, vreesde ik dat hij ziek zoû zijn, en ik zijn gewone klagten

Alexander Ver Huell, Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865

+

Asmodée
Dit tijdschrift, uitgegeven
door o.a. A.A. van Brussel
(pseudoniem van Mr.
Antoine Adolphe Thierry
Visscher), had radicale en
republikeinse pretenties.
Om zijn doelstellingen te
bereiken publiceerde het
mededelingen over het
privé-leven en het
openbare gedrag van
leden van de adel en het
koninklijk huis. Niet zelden
gedroeg het zich echter
als een ordinair
roddelblad. Aanvallen op
kapper van Wessem
werden gevonden in
Asmodée nr. 26 van 1864
(30 juni) onder de titel Een
grappig pruikenmaker.
Hierin werd Van Wessems
aanbod om uit dank voor
de instelling van het
Koninklijk Militair
Invalidentehuis Bronbeek
elf gratis pruiken te
leveren aan het koninklijk
huis belachelijk gemaakt.
+
302
+
Asmodée
In nr. 35 van 1865 (21
augustus) bevindt zich een
anoniem ingezonden stuk,
Iets over een kapper (uit
A.), met persoonlijke
aanvallen op Van Wessem
en onbedekte
toespelingen op zijn
psychische toestand. In
het volgend nummer (7
september 1865) worden
Mijmeringen van een
kapper in een café te A.
gepubliceerd, waarin
wordt gesuggereerd dat
Van Wessem het geld, dat
hij heeft bijeengegaard
tijdens een concert voor
de armen, in alcohol heeft
omgezet.

+

zoû moeten aanhooren - en was reeds van plan een ƒ100 naar de Asmodée te
zenden, met verzoek om den armen duivel, al was hij
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+

Een ƒ100
Het afkopen van
onwelgevallige berichten
in radicale persorganen
was gebruikelijk onder
koning Willem II. De
redactie van Asmodée
schrok voor chantage niet
terug.

214
maar een kappertje, met rust te laten, daar een geheel huisgezien door die
aanhoudende vervolgingen werd ongelukkig gemaakt. - Zijn vijandjes triumpheren
r

- hij is er onder! - De H. Ranzow trof ik daar aan. - Hij had een vreemde manier van
troosten en vertelde niets dan historie's van andere zelfmoorden en van lijken die
hij gevonden had en waaraan de palingen zich vergastten. - Ook prees hij nog in
der haast uitermate het door mij ontworpen grafteeken voor Hendriks. - De arme
van Wessem! - Ik heb in mijn rariteiten-kast een souvenir van hem - een stuk van
de mast waaronder een man van den zomer getroffen werd door den blixem - en
voor welken man v. Wessem gelden bij zijn klanten opzamelde.

+

Woensdag 7
+

303

Van morgen heb ik mijn tuinman naar de Weduwe Hendriks gezonden om H.E. te
zeggen dat hij heden de rozen, kamperfoelie en klimop voor het gedenkteeken voor
haar man zoû pooten. - Mijn tuinman heeft een goede keuze van planten gedaan
en van den zomer zal het geheel zich zeer schilderachtig voordoen. - Op het
oogenblik is de Weduwe H. er. - van avond zal ik alles nog eens gaan opnemen. _____
Van morgen is de arme v. Wessem daar ook begraven - een slagtoffer van nijd
en afgunst. _____
r

+

Ook de kelder van den H. van Toll werd geopend. - Van daag werd zijn overlijden
r
+
aangezegd. - Hij was een der genen die mij, toen ik nog lid was der eerste
H. van Toll
Commissie voor den nieuwen Schouwburg, steeds den voet zochtten dwars te
Josephus Levinus van Toll
zetten, waarom ik er voor bedankte. - Hij was de éénige van de oude
overleed op 7 november
commissarissen, benevens de H. van den Berg van Hijnenoord, die in de tweede 1865.
+
Commissie bleef. Ten Cate stierf, Eberson werd niet herkozen, ik bedankte reeds
+
na de tweede vergadering. - En nu, heden avond voor het eerst, de nieuwe
De tweede Commissie
+
Vermoedelijk
de
Komédie met een stuk van Cremer geopend wordt, opent men het graf van den
r

r

H. van Toll.

r

Woensdag 15 Nov.

+

Voor eenige dagen zond ik tegelyk met mijn lithographie Roma , een caricatuur
(niet op steen) op onzen slopings-tijd. - Twee die het beeld van den Zwijger
+
ondergraven op wiens voetstuk staat Historia patriae, , terwijl een ander een
kokosboom ondergraaft - Java, op wiens vruchten staat Koloniale baten. - Op
de uitgegraven gronden en puin staat Nationaliteit en Helmers, Bilderdijk enz. Boven drie rijzende kroonen een groote, dreigende leeuw. - Onder alles: ‘Als we
die twee maar om hebben!’
_____
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Schouwburgvereeniging
waarvan de statuten op 20
februari 1864 voor dertig
jaar door de Arnhemse
gemeenteraad werden
goedgekeurd.
+
Een stuk van Cremer
Op 9 november 1865 werd
ter gelegenheid van de
opening van de nieuwe
schouwburg het toneelstuk
Emma Berthold van Jacob
Jan Cremer opgevoerd.
+
Roma
Prent bestemd voor Uit het
Verleden.
+
Historia Patriae
Geschiedenis van het
Vaderland.

+

15 Nov. Eergisteren ben ik naar de Doorwerth geweest en heb daar informatie's
genomen naar den armen van Wessem. - Men had hem daar de avond voor den +304
morgen waarop zijn hoed gevonden werd (digt bij een sluis halfweg de Doornweert
en Renkum onderaan den Veluwzoom) om half zes 's avonds rond zien loopen, om
acht uur was hij in de Ploeg te Oosterbeek geweest, en 's middag[s] om 3 uur aan
den Duno. - Hij was dus blijkbaar met zichzelven in tweestrijd of hij de zelfmoord
begaan zoû, en waar. - De kleine kolk waarin hij zich verdronken heeft ligt aan een
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schutsluis van een wetering. - Voor eenige jaren had een vrouw zich in diezelfde
+
plas verdronken - en op de hoogte vlak daarbij is het kerkhof voor drenkelingen . +
Het is een eenzaam en melancholiesch oord, met lange, schrale, door de wind
Het kerkhof voor
drenkelingen
gebogen boomen begroeid. - Gisteren ben ik begonnen uit de herinnering een
+
Aan de noordzijde van de
lithografie van dat droevig landschap te teekenen.
Fonteinallee te Doorwerth.
_____
Vóór 1795 was daar een
Dat de oorzaak van de zelfmoord van Wessem wel bekend is blijkt ook uit
executieplaats met een
+
hetgeen omtrent zijn dood in het Arnhemsch weekblaadje gezegd wordt. ‘Ook
galg. De begraafplaats
+
op hem wordt ieder weldenkende geroepen het de mortuis nil nisi bene toe te was bestemd voor
verdronkenen die te
passen. Of ook zij dit zullen doen, die zich verlangden om in zeker blad hem
steenen naar het zwakke hoofd te werpen betwijfelen wij intusschen zeer. Zouden Doorwerth aanspoelden.
+
Een lithografie
die steenen niet meegewerkt hebben om de schaal naar zulk een treurige zijde
De prent werd opgenomen
te doen overslaan?’

Zondag 19
De rekening van Zwaan ontvangen hebbende bleek dat ik na aftrek van alle
onkosten ƒ34 overhield. - Stracké had wel voor werkloon en behalven de ƒ60 die
ik hem reeds voor den bijbel betaalde, de overschietende gelden behouden, doch
+
ik oordeelde beter deze aan de weduwe te ge- ven en aan Stracké in plaats van
ƒ250 - ƒ300 voor een mij geleverd tuinbeeldje te honoreren. - Ik bragt de ƒ35 aan

in de serie Uit het
Verleden onder de
Latijnse titel Locus
Nefastus (onheilsplek).
+
Arnhemsch Weekblaadje
Niet achterhaald.
+
De mortuis ...
Over de doden niets dan
goeds.
+

305

r

de weduwe die mij zeer haar dankbaarheid betuigde. - Aan den H. Brijer had ik
+
medegedeeld dat ik eens bij het leven van Hendriks, hem op een oudejaarsavond
ƒ100, geheel anoniem, gezonden had - nu vroeg ik aan de weduwe naar die zaak +Een oudejaarsavond
- zij was aangedaan hoorende dat die attentie van mij kwam - doch wist er niets Op zaterdag 31 december
1864.
van.

Maandag 20.
Ging ik 's morgens naar Stracké en verhaalde hem alles, en zeide hem ook dat ik
de ƒ34, waaraan ook nog onkosten voor een kap die ik echter voor mijn rekening
nam af moesten getrokken worden, aan de weduwe had geschonken, doch hem
met ƒ50 meer honoreren wilde. - Hij keurde alles goed. - Doch 's avonds kreeg ik
een briefje waarin hij zeide nog eens over alles te hebben nagedacht, en het beter
te vinden dat de vorige bepaling bleef, en hij dus, daar ik reeds zooveel geschonken
had, ook zich met de ƒ60 te vreden wilde stellen. - Ik zal zien wat te doen.
_____
Van de weduwe kreeg ik het volgende afschrift eener kritiek van een stuk van
+
Hendriks op een Expositie te Brussel in 1847. - wat de vergelijking met Ruijsdael
+
betreft komt dit oordeel zoo geheel met mijne overeen dat ik het hier wil
Een Expositie
Internationale
uitschrijven. - ‘On remarque en ce moment à l'Exposition de Peinture à l'Hôtel de Ville, un tentoonstelling in het
r

tableau de M. Hendriks, peintre Hollandais et nous n'hésitons point à dire, que
c'est un des plus maginifiques paysages que nous avons encore vu de l'école
hollandaise moderne: il nous rappelle la fougue et le sentiment poëtique de
Ruijsdael. L'effet du tableau serait encore plus grand s'il était mieux placé, car
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stadhuis in Brussel van 15
augustus tot 4 oktober
1844.

+

maintenant il parait plus ou moins sombre, et cependent la couleur, quelque
vigoureuse qu'elle soit, en est claire et transparente. Nous ne pouvons assez
engager les amateurs, et nos artistes
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d'aller visiter cette oeuvre, qui, si nous sommes bien informés, ne restera plus que
+
quelques jours à l'exposition .
+

23 Nov.
Schrijf heden aan den Heer Gérard van Es.
‘Met verwondering zie ik heden in het Handelsblad, dat ik in December uitgaf de
+
twaalf platen, Herfst-bladen .
Mij dunkt dat het betamelyk ware geweest mij te vragen of ik de uitgave in die
maand goedkeur.
Ook ontving ik geen proef van de titelplaat.
Ik verzoek u mij dien zoo spoedig mogelyk te zenden.’
Uw Dw Dienaar

29
Ik ontving den titelplaat, die vrij goed was en een brief waarin hij zegt steeds er
trotsch op te zullen zijn mijn uitgever te mogen wezen!
_____
Dezer dagen heb ik de plaats gelithografeerd waar de arme v. Wessem zich
verdronk. - en de plaat reeds aan eenige vrienden verzonden.
_____
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On remarque...
Men merkt op dit moment
op de
Schilderijententoonstelling
in het Stadhuis een
schilderij van de heer
Hendriks, Hollands
schilder, op en wij
aarzelen geenszins te
zeggen dat het een van de
schitterendste
landschappen is die wij
van de moderne
Hollandse school hebben
gezien: hij herinnert ons
aan de gloed en het
dichterlijk gevoel van
Ruysdael. Het effect van
het schilderij zou nog
groter zijn als het beter
was geplaatst, want nu
schijnt het min of meer
somber, en toch is het
coloriet ervan, al is zij wat
krachtig aangezet, helder
en doorzichtig. Wij kunnen
de liefhebbers en onze
kunstenaars niet genoeg
aansporen dit werk te
gaan zien dat, als we goed
ingelicht zijn, nog slechts
enkele dagen op de
tentoonstelling zal blijven.
+
Herfst-bladen
Een verzameling
herdrukken van platen uit
het Nederlandsch
Magazijn van 1859, 1860
en 1865, verscheen in
1865 bij G. van Es te
Amsterdam.

+

De ministériële knoeyerij heeft althans een paar pseudo-Nederlanders opgeruimd
+
en v.d. Maessen is verdwenen. God geve dat het oud-vaderlandsche Element
Ministériële knoeyerij
weder kracht krijge en door radicalen en Atheën, zooals er thans zijn, al wat edel In december 1864 was de
en goed is, niet langer beschikt worde - dat historie, kunst, dichtkunst, godsdienst minister Guillaume Henri
Betz genoodzaakt af te
weder tot het geluk van het menschdom ge[ë]erd en geliefd mogen worden. treden, toen aan het licht
Wat is een volk zonder haar.

kwam dat hij een voor de
liberalen
compromitterende brief
had geschreven aan de
+
2 Décember.
Limburgse afgevaardigde
+
voor de Tweede Kamer,
307
Van der Maessen de
Van morgen zond ik aan Stracké ƒ300 en schreef hem tevens dat ‘ik met genoegen Sombreff. Hierin zegde hij
concessies op het gebied
aan de weduwe zijn edele handelwyze had medegedeeld, doch dat ik nimmer
van belastingen toe,
op hetgeen ik éénmaal beloofd had terugkwam en hem dus ƒ300 voor het
wanneer Limburg erin zou
geleverde beeldje zond enz:’ - Van avond kwam hij mij bedanken.
slagen om de verkiezingen
ten voordele van het
ministerie te doen aflopen.

14 Décember.
De opruyerij tegen mij duurt steeds voort. God geeft mij tot heden de kracht het mij
niet aan te trekken en in eenzame werkzaamheid afleiding te zoeken. Steeds ben
ik opgeruimd zelfs, en wanneer soms onder al die onregtvaardige bejegeningen
een oogenblik verontwaardiging en droefheid mijn gemoed vervullen - valt er al een
lichtstraal in mijn ziel en voel ik mij sterk onder het oog van den Almagtige. Hoe gaarne zoû ik nog schrijven voor mijn lievelingsplannen, voor Volk en Kunst:
doch, wat zoû dit baten? twee ton zijn disponible gesteld voor de stichting van een
Museüm - en ik hoor van niets meer.
Heden morgen ontving ik Vreede's ‘Inleiding tot den geschiedenis van Neerlands
+
diplomatie , het 2e stuk 2e deel, waarvoor ik hem verscheiden belangryke stukken
+
afstond - en zie ik reeds terstond dat hij met zijn overdreven Napoléon 's haat
Vreede's 'Inleiding...
G.W. Vreede,
het gedrag van mijn oom zoo veel mogelyk in een slecht daglicht heeft gesteld
Geschiedenis der
en een tal van insinuaties tegen hem opwerpt.
diplomatie van de
Bataafse Republiek, 2e
stuk, 2e deel, uitgegeven
bij J.G. Broese, Utrecht
1865, behandelt de
periode 1803-1810.
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Alexander Ver Huell, Locus nefastus, lithografie uit de serie Uit het Verleden. December
1865.

Zullen mijn krachten niet te kort schieten - al wilde ik in deze mijn braven oom
verdedigen? +
Nergens doet Vreede het uitkomen dat vooral Nationale wrok tegen Engeland
mijn oom naar Napoléon deed opzien als de wreker van het onregt dat de Brit
ons aandeed - doch hoeveel belangrijker grieven vind ik niet tegen des professors
beweringen!

r

28 Dec.

_____
V. Kuijk de schilder zond mij een door hem geschilderd landschapje en schreef
daarbij ‘dat hij door omstandigheden er toe gebragt werd mij dit te koop aan te
bieden, de prijs niet boven de ƒ60.’ - Ik had weinig lust het middelmatig stukje te
koopen, gaf dit jaar reeds te veel uit en ondervond van Kuyk wien ik jaren lang goed
deed en steeds dubbel honoreerde, bij twee gelegenheden waarbij ik hem om een
zeer geringe dienst vroeg, geen erkentelykheid. - Ik schreef hem dan ook dat, zeer
délicaat, hem doende gevoelen dat het mij volstrekt niet gelegen kwam hem deze
maal te helpen - doch bedacht na dit schrijven dat de man met zijn talrijk huisgezin
(hoe-
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wel hij welgestelde famille heeft) mogelijk in groote geldverlegenheid verkeerde, en
schreef als p.s. dat ik hem het bovenstaande wilde schrijven doch bedenkende dat
hij zeker in den brand moest zitten om mij zulk een brief te sturen hem ingesloten
ƒ60 zond.
+
Ik sprak hem den volgenden dag; hij had de kleine reproches gevoeld, doch was
aangedaan, en bragt mij nog een paar teekeningen en een paar oude gravuren. +Reproches
Verwijten.
_____
Mijn schets op de tegenwoordige slopers, schijnt sommigen getroffen te hebben.
- Wanneer ik het verleden herdenk, vermoed ik dat Engeland steeds het oog op
onze Kolonien heeft, Duitschland op onze noordelyke, Frankrijk op onze Zuidelyke
provinciën. God geve dat ik mij vergis! -

+

31 December. Zondagavond
+

309

Een jaar geleden noemde ik het doorgeleefde jaar een Laster-jaar - hoe zal ik dit
moeten noemen? - Ik ging niet uit, heb mij geheel (op een paar familles na) van de
wereld teruggetrokken en toch blijven allerlei lieden die ik geen stroo in den weg
heb kunnen leggen - mij hun vijandige gezindheid toonen. - en hoe? op een geestig
of flinke wijze? - neen, door altyd te kugchen wanneer zij mij ontmoeten - hetgeen
moet beteekenen dat mijn adem hen hindert. Een waardige en vernuftige plagerij!
- Langzamerhand ben ik er echter zoo aan gewoon geraakt dat ik die
apen-manoeuvres observeer - zelfs zonder een glimlach van minachting. - Van wie
die opruyerij uitgaat, is tegenwoordig echter voor de meesten geen geheim meer.
- Goddank mijn vrienden behield ik allen op één na (die geheel het libéralisme is
toegedaan, tot in zijn meest socialistische, antinationale en ongodsdienstige uitersten)
- de wereld heb ik genoeg leeren kennen, om mij zonder eenig verdriet aan haar te
kunnen onttrekken.
Geen jaar in mijn leven is zoo snel als dit voorbij gevlogen - zeker door mijn
eentonige, stille, geregelde huisselyke levenswijze. - God dank ik, die mij de kracht
gaf het goede te doen, het verkeerde dat in mijn natuur ligt te onderdrukken - doch
vooral dank ik Hem dat door hetgeen ik ondervond mijn gemoed niet verbitterd, mijn
hart niet bedorven werd. - Want niemand kan meer van zijn onvermogen van zijn
afhankelijkheid overtuigd zijn dan ik, en daarom eindig ik dit jaar met de bede,
God sterk mij ten goede!
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N.B. De cijfers verwijzen naar de paginering van het oorspronkelijke dagboek.
Abels, Jacobus Theodorus (1803-1866) landschapschilder, specialiseerde zich
op latere leeftijd in maangezichten (p. 100).
Aberson: zie Hardt Aberson, van der.
Aerssen Beyeren van Voshol, Albertina Nicolette, barones van (1835-1909) in
1868 gehuwd met Jean Louis Joseph Borguet in Namen (autobiografische
aantekeningen).
Alberdingk Thijm, Josephus Albertus (1820-1899) Rooms-Katholiek dichter,
essaysist en kunstcriticus, secretaris van de commissie ‘Muzeüm Koning Willem
I’ (p. 37, 48, 58, 85, 150, 156, 166).
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tekenmeester van Alexander Ver Huell (p. 233).
Amerongen van: zie Taets van Amerongen.
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177, 182, 186, 209, 253, 268).
Arnhem, Cornelia Geertruida van (Keetje 1828-1902) huishoudster van de
familie Van Huell (p. 84, 98, 126, 160, 204, 207).
Arnhem, Johan van, Heer van Rozendaal (1636-1716) geboren in Den Haag,
Drost van de Veluwe en gunsteling van stadhouder Willem III (p. 204).
Arnhem, Odilia van (gestorven 1625) inwoonster van Leiden (p. 204).

Bakker Cz., A.A. uitgever van de Heldersche en Nieuwediepsche Courant (p.
147, 153).
Bakker oom van J.D. Castanien (p. 191).
Banck, John Eric (1833-1902) dichter van openbare gelegenheids-verzen, later
bewonderaar van Alexander Ver Huell (p. 46, 77).
Baunscheidt, Carl (1809-1873) arts in Bonn, uitvinder van een geneeswijze,
het Baunscheidtisme genaamd, dat het impregneren van olie op bepaalde
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Beaujon, Mr. Jan Jacob (1827-1889) commies-griffier der Tweede Kamer,
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Beckerman, Dirk Willem diaken van de Lutherse gemeente in Arnhem (p. 85).
Beers, Jan van (1821-1888) Vlaams dichter (p. 115).
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zwerver (p. 140, 141).
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taferelen uit de tijd van Napoleon (p. 96).
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van oosterse taferelen (p. 96).
Belval (= Jules Bernard Gaffiot) (1819-1879) Frans operazanger, bas (p. 94).
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tot Nijenhuis, in 1865 gehuwd met Hendrik, baron Bentinck van Schoonheten
(p. 83).
Bentinck tot Nijenhuis, Willem, Baron (1795-1861) gepensioneerd kolonel der
artillerie, kamerheer des konings, voormalige bewoner van Bovenbergstraat 7
(p. 3).
Berckmans de Weert, Emmericus Antonius (1814-1898) secretaris van het
Kabinet des Konings, huwde Alexander Ver Huells achternicht Eugénie Marie
Ver Huell (1824-1886) (p. 34).
Bergh van Heijnenoord, Willem Samuel van den (1810-1888) commissaris van
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Berkhout: zie Teding van Berkhout.
Biard, François Auguste (1798-1882) Frans portret- en figuurschilder (p. 96).
Bilders, Albertus Gerardus (Gerard, 1838-1865) Oosterbeeks landschapschilder,
protégé van Jan Kneppelhout (p. 257).
Bilders, Johannes Warnardus (1811-1890) Oosterbeeks landschapschilder (p.
255, 256, 297).
Binger, Hijman (1824-1890) boekverkoper, lid van de firma gebroeders Binger,
redacteur van de Nederlandsche Volks-Almanak en gelegenheidsdichter (p.
113).
Bingley, Willem Albertus (1793-1843) Variété-artist, directeur van de Haagse
schouwburg (p. 56, 57).
Bisdom: zie Wyckerheld Bisdom.
Boazberg, J. antiquair in Amsterdam (p. 193).
Böhtlingk, Mr. Frederik (1810-1891) procureur in Arnhem (p. 80).
Bol, Ferdinand (1616-1680) Nederlands portretschilder (p. 21).
Bolt, Cornelis Jan (1823-1879) landschapschilder, was van 1854-1877 winkelier
in porcelein en kristal in Arnhem (p. 254).
Bonaparte, Louis (Lodewijk Napoleon, 1778-1846) in 1806-1810 koning van
Holland (p. 143, 196).
Bonaparte, Louis Napoleon (Napoleon III, 1808-1873) in 1851-1870 keizer van
Frankrijk (p. 95, 251, 268, 296, 299).
Bonaparte, Napoleon (1769-1821) eerste consul en keizer van Frankrijk (p.
54, 55).
Bontenne, Frans schilder (p. 96).
Boonen, Henri (1828-1877) Nederlands-Hervormd predikant in Middelburg,
later emeritus in Arnhem. Studievriend en huisgenoot van Alexander Ver Huell
(p. 109, 112).
Borch, Arend baron van der (1792-1871) heer van Vorden, burgemeester van
Verwolde (p. 188).
Bos, Maarten (1831-1902) lithograaf en steendrukker (p. 183, 194, 208).
Bosboom, Johannes (1817-1891) kerkschilder (p. 100).
Bosboom-Toussaint, Anna Louise Geertruida (1812-1886) Nederlands
romanschrijfster (p. 274).
Bosch, Willem (1787-1874) oud-chef van de Geneeskundige Dienst in
Nederlandsch-Indië (p. 61, 62, 64, 65, 213, 264).
Bosch Kemper, Jhr. Mr. Jeronimo de (1808-1876) hoogleraar in de rechten en
sociaal voelend liberaal politicus (p. 87, 89, 117, 147, 149, 152).
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Bosse, van: zie Stakman Bosse, van.
Boulanger, Louis Candide (1806-1867) Frans schilder en boek-illustrator,
bevriend met Victor Hugo (p. 96).
Bouricius, Benjamin Reindert Godfried (Reindert, 1838-1908) ondernemer in
Nederlandsch-Indië, neef van Alexander Ver Huell (p. 201).
Bouricius, Christina Susanna Hester (1831-1910) nicht van Alexander Ver
Huell, gehuwd met Daniel Paulus Hendrik Aberson, griffier van het
kantongerecht in Den Helder (1819-1902) (p. 98).
Bouricius, Johanna Elisabeth Frederica (Lize of Elize, 1827-1870) nicht van
Alexander Ver Huell, verbleef in de periode 1830-1840 vaak bij de familie Ver
Huell in Rotterdam, in 1856 gehuwd met Gerhardus Fabius (1806-1888),
vice-admiraal en lid van de Tweede Kamer (p. 98).
Bouricius, Françoise Louise Susanna Caroline (Fanny, 1845-1913) nicht van
Alexander Ver Huell, in 1871 gehuwd met Gerrit Jan Adolf Umbgrove
(1841-1917), ontvanger der Directe Belastingen (p. 98).
Bouricius, tante: zie Jkvr. Johanna Christine Frederica Elisabeth de Vaynes
van Brakell.
Bovenbos schipper in Den Helder (p. 52).
Brakell (van Lienden), Frederik Louise Willem, baron van (1788-1863)
landeigenaar, bewoner van huize Den Engh onder Lienden (p. 80).
Brandsen, mevrouw inwoonster van Arnhem (p. 81).
Brandt, Andreas Ludwig (1820-1882) bankier in Amsterdam en consul van
Denemarken aldaar, initiatiefnemer van een inzameling voor de betrekkingen
van gesneuvelde en gevangen Denen in de Sleeswijk-Holsteinse Oorlog (p.
177).
Brendel, Albert Heinrich (1827-1895) Duits schilder (p. 96).
Breijer, Herman Bernhardus (1824-1900) boekhandelaar in de Bakkerstraat in
Arnhem (p. 254, 258, 267, 290, 292, 293, 305).
Brohan, Augustine Josephine Félicité (1824-1893) Frans actrice, verbonden
aan de Comédie Française, vanaf 1848 ook toneelschrijfster (p. 94).
Brouwer, Jan Willem (1810-1850) boekhandelaar in Leiden, woonde tot het
voorjaar van 1845 op de Vismarkt, waar Alexander zijn studentenkamers had
(p. 97).
Brouwer, Mgr. Theodorus (1811-1873) vanaf 1848 kannunik, deken en pastoor
van de St.-Walburgiskerk in Arnhem (p. 85).
Bruyère, Jean de la (1645-1696) Frans schrijver, vooral vermaard om zijn
bewerking van Les caractères de Theophraste (1688) die hij met eigen typen
aanvulde (p. 6, 11, 21).
Bruyn, Maria Johanna de (1764-1858) echtgenote van Carel Hendrik Ver Huell
(p. 98).
Bucker boer in de omgeving van Keppel (p. 82).
Buddingh, Jan Hendrik (1820-1895) apotheker in Arnhem, tot 1865 directeur
van het Arnhemsch Leesgezelschap (p. 186, 260, 269).
Buddingh, mevrouw: zie Kuyp, van der.
Büchner, Friedrich Karl Christian Ludwig (Ludwig, 1824-1899) materialistisch
filosoof en vrijdenker, schrijver van o.a. Kraft und Stoff (1855)(p. 142).
Bülow, Friedrich Wilhelm, Freiherr von (1755-1816) Pruisisch generaal, bezette
na de Volkerenslag bij Leipzig Westfalen, Holland en België (p. 133).
Buitendijk Kuyk, Gijsbert (1805-1844) portretschilder, leraar in de tekenkunde
aan de school van Kunstoefening. In 1858 maakt hij een portret van Alexander
Ver Huells vader Maurits (p. 21, 100, 114, 115, 120, 227, 254, 275, 308).
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Bull, Abraham Johannes de (1823-1888) journalist, dichter en kunstcriticus,
redacteur van Amsterdamsche Courant (p. 39).
Busken Huet, Conrad (1826-1886) Nederlands letterkundig criticus en
romanschrijver (p. 211, 230).
Buys, Clara Maria Jeannette (geboren 1844) nicht van Alexander Ver Huell (p.
77, 98, 99, 128-130).
Buys, Jacoba Françoise Henriëtte (Coosje, 1845-1922) nicht van Alexander
Ver Huell, noemde zich later De Vaynes van Brakell Buys (p. 77, 98, 99, 175).
Buys, Paulus Christiaan Johannes (Pauw) neef van Alexander Ver Huell (p.
99).
Buys, Sophia Elisabeth Hélène (geboren 1842) nicht van Alexander Ver Huell
(p. 23, 98, 99, 128-130).
Buys, tante: zie Hélène Caroline de Vaynes van Brakell.
Buys, Willem Johan Louis Carel (1841-1875) neef van Alexander Ver Huell,
werd directeur van de tabaksplantage Glentingen in Rembang
(Nederlandsch-Indië) (p. 153).
Cabanel, Alexandre (1823-1889) Frans schilder van religieuze en allegorische
voorstellingen, exposeerde in 1863 La Naissance de Venus (p. 96).
Calame, Alexandre (1810-1864) indertijd vermaard Zwitsers landschapschilder
en graveur (p. 297).
Capellen, Godert Alexander Gerard Philips van der (1778-1848) Nederlands
staatsman, commissaris-generaal van Nederlandsch-Indië (p. 193).
Casembroodt, Jhr. Eduard August Otto de (1812-1883) minister van Oorlog in
het kabinet-Rochussen (1859-1862) (p. 4, 15).
Castanien, Jan Dirk (1819-1896) schoolkameraad van Alexander Ver Huell,
advocaat en procureur in Rotterdam (p. 191, 192, 215).
Chalmot, Louis Henri Alexander de (1828-1883) inspecteur der posterijen in
Zwolle, echtgenoot van Wilhelmina de Vaynes van Brakell (p. 161).
Chodowiecki, Daniel-Nicolas (1726-1801) Pools graveur, schilder en tekenaar,
werkzaam in Berlijn (p. 282).
Clercq, Mr. Gerrit de (1821-1855) studievriend van Alexander Ver Huell en Jan
Kneppelhout, sociaal-liberaal publicist, was vanaf 1851 secretaris van de
Nederlandsche Handelmaatschappij (p. 249).
Cobden, Richard (1804-1865) Engels industrieel en politicus, voorstander van
de vrijhandel en voorman van de Anti-Corn Law League (p. 40).
Comte, Pierre Charles (1823-1895) Frans historieschilder (p. 96).
Cornet, Johannes Ludovicus (1815-1882) Leids kunstschilder van historische
interieurs, was van 1851 tot zijn dood directeur van het Leidse prentenkabinet
(p. 50, 104, 125, 190, 201, 203, 207, 282).
Cort Heyligers: zie Delbeck.
Coussin de la Fosse Frans schilder (p. 96).
Crans, Johannes Marinus Schmidt (1830-1907) schilder en tijdschriftillustrator,
vooral vermaard om zijn politieke spotprenten in De Nederlandsche Spectator
en Uilenspiegel (p. 248).
Cremer, Alexander (1803-1877) vader van Jacob Jan Cremer (p. 246).
Cremer, Jacob Jan (1827-1880) landschapschilder en schrijver van Betuwse
romans en novellen (p. 21, 22, 106, 177, 246, 258, 287, 290, 303).
Crocquett, leeuwentemmer (p. 94, 95).
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Crommelyn: zie Wickevoort Crommelin, van.
Dam van Isselt, Edmond Willem van (1796-1860) politicus, dichter en essayist.
Een in 1855 verschenen gedicht Herman verscheen met tekeningen van
Alexander Ver Huell (p. 247).
Damen boer in de omgeving van Zeddam (p. 82).
Delbeck, Willemine Catherine Elisabeth (1801-1880) weduwe Cort Heyligers,
bewoonster van het huis Schoonoord aan de Amsterdamse straatweg in Arnhem
(p. 159).
Demmin, Auguste Frans kunsthistoricus (p. 140).
Deschanel, Emile (1809-1904) Frans socialistisch politicus en publicist,
letterkundige. Schrijver van Physiologie des écrivains et artistes ou essai de
critique naturelle (1864) (p. 183).
Dibbits militair die sneuvelde bij de Slag van Waterloo, 1815 (p. 11).
Doré, Gustave (1832-1883) Frans karikaturist en boekillustrator (p. 195,
197-199, 229).
Douwes Dekker, Eduard (1820-1887) Nederlands schrijver, publiceerde onder
het pseudoniem Multatuli (p. 169).
Dürer, Albrecht (1471-1528) Duits schilder-tekenaar en graveur (p. 257).
Dupont Chaumont, Pierre Antoine, Graaf (1759-1838) Frans gezant bij het hof
van koning Lodewijk Napoleon, 1805-1809 (p. 196).
Duprez-van den Heuvel: zie Van den Heuvel-Duprez.
Dijk, van pachter van Alexander Ver Huell (p. 2).
Dijk, Georgina Julia Laura van (1835-1917) zuster van Louis van Dijk (p. 177,
178).
Dijk, Johanna Maria van (1822-1880) zuster van Louis van Dijk, beminde van
Alexander Ver Huell en Henri Engelberts, in 1850 gehuwd met Jhr. Paulus
Ocker Hendrik Gevaerts van Simonshaven (1827-1912) (p. 234).
Dijk, Mr. Louis Charles Desiré van (1824-1860) dichter en studievriend van
Alexander Ver Huell, ofschoon hij in Utrecht studeerde, was van 1850 tot 1856
archivaris van het koloniaal archief in Amsterdam (p. 178).
Eberson, Lucas Hermanus (1822-1889) architect van koning Willem III, ook
werkzaam in Arnhem en Amsterdam. Vanaf 1862 secretaris van het Arnhemse
kunstgenootschap ‘Verscheidenheid en Overeenstemming’, in 1863 lid van de
commissie ‘Muzeüm koning Willem I’ en mededinger van Pierre Cuypers voor
post van architect van het Rijksmuseum (p. 21, 22, 24, 32, 126, 173, 192, 214,
231).
Eck, François Willem Lambert van (1825-1888) notaris in Arnhem, eigenaar
van het landgoed Mariëndaal in Oosterbeek (p. 20, 78, 154).
Eckstein, Carel Alphons (1840-1925) lithograaf en tekenaar, directeur van de
topografische inrichting van het Departement van Oorlog (p. 189).
Edeling, Margaretha Johanna Jacoba Carolina (Ida, geboren 1826) dochter
van Abraham Carel Edeling, kapitein ter zee, van 1828 tot 1839 woonachtig
in Doesburg (p. 180).
Eeghen, Jan van (1816-1865) lid van de firma Van Eeghen en Co. in
Amsterdam, van de Provinciale Staten van Noord-Holland en vice-voorzitter
van de Kamer van Koophandel in Amsterdam (p. 156).
Eerligh, Jacobus Johannes (1829-1883) doodgraver en barbier in Doesburg
(p. 285).
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Effen, Justus van (1684-1735) Nederlands diplomaat en schrijver, uitgever van
De Hollandsche Spectator (1731-1735) (p. 11, 21).
Ehrlig: zie Eerligh.
Elias Schovel, C.H. inwoner van Arnhem; had in 1863 een huis op het
Willemsplein (p. 128).
Elst, Françoise Catharina Wilhelmina van der (1852-1872) dochter van
Johannes van der Elst (p. 144).
Elst, Dr. Johannes van der (1823-1889) studievriend van Alexander Ver Huell,
arts en provisor van het provinciaal krankzinnigengesticht in Zutphen (p. 96,
116, 121-123, 143-145, 190, 191, 232, 241, 242, 246, 257, 270, 277-279, 300).
Emerson, Ralph Waldo (1803-1882) Amerikaans filosoof, dichter en essayist
(p. 236, 237, 242, 244).
Engelberts, Mr. Henri (1821-1865) studievriend en intimus van Alexander Ver
Huell, kantonrechter in Lochem, woonachtig in Vorden (p. 9, 15, 20, 21, 35,
81, 100, 109, 116, 143, 144, 176, 177, 181, 182, 186, 188, 214, 232-236, 241,
242, 246, 249, 270, 279).
Engelberts, Johan Matthias Jacob (1823-1886) firmant van E.C. Engelberts
en co., kassiers en commissarissen in effecten in de Bakkerstraat te Arnhem
(p. 130).
Enschedé, Johannes (1785-1866) uitgever in Haarlem, redacteur van de
Opregte Haarlemmer Courant (p. 193).
Es, Gerardus Daniel van (1833-1881) boekdrukker in Amsterdam, uitgever van
het Nederlandsch Magazijn en van enkele werken van Alexander Ver Huell (p.
306).
Evekink Bussinck: zie
Evekink Busgers, Mr. Peter Jacques (1806-1876) rechter van de
arrondissementsrechtbank in Arnhem, wonende aan Onderlangs (p. 72).
Evers inwoonster van Arnhem (p. 206).
Everts, Bernhard Hendrik (1810-1883) arts en neuroloog, directeur van het
rijkskrankzinnigengesticht Meerenberg (p. 58, 78, 79, 81-83).
Faber van Riemsdijk, Mr. Jeremias Cornelis (1786-1863) advocaat in Den
Haag, conservatief politicus, tegenstander van Maurits Ver Huell in zijn proces
om De Kemnade (p. 137).
Fabius, Lise: zie Bouricius.
Fockens Meijer, Willem (1822-1851) studievriend van Alexander Ver Huell
vanaf 1847. Was van 1842 tot 1844 redacteur van het Gronings studentenblad
Panathenaeum. Dichterlijk begaafd, maar vroegtijdig aan de tering gestorven
(p. 249).
Formes, Karl Johann (Carlo, 1816-1889) Weens operazanger en vrijheidsstrijder
(autobiografische aantekeningen).
Frohnhäuser, Carl Joseph (1804-1881) hotelhouder en beheerder van Bellevue
in Arnhem (p. 263, 271, 272, 292).
Frohnhäuser, Suzanna Françina Christina (1845-1901) dochter van Carl Joseph
Frohnhäuser (p. 272).
Fromberg, Henri Guillaume (1812-1882) Arnhems grondeigenaar, afkomstig
uit Kleef (p. 216).
Fromentin, Eugène Samuel Auguste (1820-1876) Frans schilder en
kunsthistoricus, auteur van Les Maîtres d'Autrefois. Schilderde Noordafrikaanse
taferelen (p. 96).
Frowein, Wilhelm (1815-1894) firmant van Frowein en zn., tabakshandelaar
en zakenman, wonende aan de Bergstraat (p. 170).
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Gaay Fortman, Hendrika Wilhelmina de (1804-1880) echtgenote van de
landschapschilder Frederik Hendrik Hendriks (p. 256, 258, 261, 263, 264, 267,
285, 286, 288, 303-305).
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Gallait, Louis (1810-1887) in zijn tijd wereldvermaard Belgisch schilder van
spektakelstukken uit de nationale geschiedenis (p. 44).
Garde, Anton van der (1821-1845) studievriend en intimus van Alexander Ver
Huell, overleed aan de tyfus (p. 249).
Garrer, Jan (oorspronkelijk Joachim Karrer, 1785-1854) bakker in Leiden,
afkomstig uit Zwitserland, hospes van Alexander Ver Huell aan het Rapenburg
van 1845 tot 1849 (p. 109, 234).
Gebhard, Johan Hendrik (1808-1884) uitgever in Leiden en Amsterdam,
publiceerde Zoo Zijn Er! en Zijn er Zoo? en vele andere tekeningen van
Alexander Ver Huell. In 1855 raakte Alexander met hem in conflict (p. 172).
Génestet, Petrus Augustus de (1829-1861) Nederlands dichter en predikant
(invoegsel 18, p. 120).
Gevaerts van Simonshaven, Jhr. Paulus Ocker Hendrik (1827-1912) heer van
Simonshaven, Biert en St.-Maartensrecht, hofmaarschalk van koningin Sophie,
wethouder in Den Haag, was gehuwd met Johanna van Dijk en dus verzwagerd
met Alexander Ver Huells vriend Louis van Dijk (p. 194).
Girardin, Emile de (1806-1881) Frans liberaal journalist, directeur van La Presse
(p. 40).
Giraud, Pierre François Eugène (1806-1881) Frans portret- en historieschilder
(p. 96).
Glaize, Auguste Barthélemy (1807-1893) Frans schilder van allegorische en
religieuze taferelen, decoreerde o.a. de St.-Sulpice in Parijs (p. 96).
Godefroy, Abraham Nicolaas (1822-1899) Nederlands architect, lid van de
commissie ‘Muzeüm Willem I’ en opponent van Thijm (p. 192).
Goes van Dirxland, Maarten, baron van der (1751-1821) minister van
Buitenlandse Zaken van 1798 tot 1808 (p. 193, 196).
Gogel, Isaäc Jan Alexander (1765-1821) Bataafs staatsman, minister van
financiën in 1798-1801 en 1805-1809 (p. 196).
Goris, J. opzichter van Alexander Ver Huells verpachte goederen tot 1862 (p.
2, 4, 5, 7, 16-19, 45-47, 54).
Gorkom, Julia Maria van (Julie, 1824-1854) echtgenote van Alexander Ver
Huells vriend Cees Kneppelhout van Sterkenburg (p. 43).
Gounod, Charles François (1818-1893) Frans componist (p. 13).
Greuze, Jean Baptiste (1725-1803) Frans genreschilder (p. 40).
Guymars, Frans operazanger (p. 94).
Gijselaar, Nicolaas Cornelis de (1792-1873) tekenaar en estheticus, directeur
van het Leidse prentenkabinet (p. 201, 281-284).
Haas, Johannes Hubertus Leonardus de (1832-1908) landschapschilder,
schoonzoon van Johannes Warnardus Bilders (p. 257).
Hanegraaff, Balthasar Constantijn Diederik (Constant, 1822-1889) schoolvriend
van Alexander Ver Huell, makelaar in assurantiën in Rotterdam (p. 31, 277).
Hanken, Carl Gerard Heinrich (1826-1883) tandmeester in Rotterdam (p. 182).
Hardt Aberson, Frederik Ernst Carel van der (1826-1907) neef van Alexander
Ver Huell, wethouder van Angerlo (p. 162).
Hardt Aberson, Herman van der (1790-1866) oom van Alexander Ver Huell,
koopman in Doesburg en lid van de gemeenteraad aldaar (p. 540, 8, 9, 82,
166, 217, 252).
Hardt Aberson, Louisa Mauriça van der (1821-1867) nicht van Alexander Ver
Huell in 1844 gehuwd met Johann Heinrich van Zutphen, apotheker in Rees
(p. 83, 131, 166).
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Hardt Aberson, tante van der: zie Anna Elisabeth Engelina Ver Huell.
Harenkarspel, Frederik Justus van (1833-1902) schoonzoon van J.G. de
Waldkirch Ziepprecht door een huwelijk met diens dochter Maria Petronella (p.
268, 269).
Harmsen, Alexander neef van Alexander Ver Huell, ondernemer in
Nederlandsch-Indië (p. 167, 217).
Hasselt, Arend François Cornelis van (1826-1892) notaris in Arnhem,
schoonzoon van J.G. de Waldkirch Ziepprecht door een huwelijk met diens
dochter Ernestina Philippine (p. 205, 230, 268).
Havelaar: zie Landmeter Havelaar.
Hébert, Antoine Auguste Ernest (1807-1908) Frans schilder van classicistische
taferelen (p. 96).
Heemstra, Mr. Schelte, baron van (1807-1864) minister van binnenlandse
Zaken in 1860-1862 (p. 4, 15).
Heilbuth, Ferdinand (1826-1889) Duits landschapschilder, werkzaam in Frankrijk
(p. 96).
Helden, Willem Karel Lodewijk van (1834-1915) in 1863 luitenant der generale
staf, uiteindelijk luitenant-generaal (p. 72).
Heldring, Otto Gerhard (1804-1876) Nederlands predikant en sociaal hervormer
op filantropische grondslag (p. 106, 258).
Hendriks, Barend Leonardus (1830-1899) portretschilder, leraar van de
tekenschool Kunstoefening in Arnhem, liet zijn schilderijenverzameling na aan
het museum Ver Huell (p. 227, 256).
Hendriks, Frederik Hendrik (1808-1865) Oosterbeeks landschapschilder (p.
100, 253-256, 258, 261-263, 265, 267, 271, 285-296, 299, 302, 304, 305).
Hendriksz, Wybrand oogarts, directeur van het pathologisch anatomisch
museum van zijn vader P. Hendriksz in het geneeskundig etablissement
Zuiderburg nabij Den Haag (p. 54).
Hermann leeuwentemmer (p. 94).
Herzeele, Françoise Jeanette van (1819-1885) echtgenote van Frederik
Carsilius baron van Pallandt, heer van Walfort (1810-1869), eigenaar van het
landgoed Klarenbeek (p. 276).
Heijningen, Maria Regina (Mietje, geboren 1811) hotelhoudster in Delft,
mede-eigenares van het Heerenlogement (p. 97).
Hillemacher, Eugène Ernest (1818-1887) Frans historie- en portretschilder (p.
96).
Hoboken, Anthony van (1756-1850) Rotterdams koopman en reder (p. 33).
Hoedt, Jan Hendrik (1779-1846) directeur van de Haagse Schouwburg (p. 56,
57).
Hofdijk, Willem Jacob (1816-1888) Nederlands dichter en historicus, leraar aan
het Amsterdams gymnasium, tevens schilder en lithograaf. Lid van de
commissie ‘Muzeüm koning Willem I’ (p. 29, 192).
Hoffman, Willem Johan (1821-1892) lid van de firma Johan Frederik Hoffman
en zonen te Rotterdam, commissionairs in suiker, en lid van de Rotterdamse
gemeenteraad (p. 137, 138).
Holland Jan: zie Vitringa.
Hora Siccama, Wiardus (1791-1867) lid van de provinciale staten van
Groningen, ver verwant met Alexander Ver Huell (p. 35).
Hornberger, Wilhelm (1819-ca. 1880) Duits beeldhouwer, vervaardigde in 1865
een standbeeld van koning Willem II in Arnhem (p. 271-275, 277).
Horst, van der: zie Westerbeek van der Horst.
Houbraken, Arnold (1660-1719) Nederlands portrettekenaar, graveur en
kunsthistoricus (p. 125).
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Hove, Hubertus van (1814-1864) in Antwerpen werkzaam historisch
genreschilder (p. 96).
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Hugo, Victor Marie (1802-1885) Frans dichter, dramaturg, romanschrijver en
politicus (p. 40, 44, 127, 156, 177).
Humbert de Superville, David Pierre ‘Giottino’ (1770-1849) Leids graveur,
oprichter en directeur van het Prentenkabinet (p. 283).
Huyssen van Kattendycke, Jhr. Mr. Johan Maria (1810-1869) huisvriend van
de familie Ver Hueil (p. 131, 142, 156, 158, 205, 229, 248, 251, 261, 275).
Huyssen van Kattendycke, Jhr. Mr. Willem Johan (1816-1866) minister van
marine, 1861-1866 (p. 4, 13).
Immerzeel, Christiaan (1808-1886) landschapschilder, werkzaam in
Wageningen. Uitgever van een encyclopedisch werk van zijn vader Johannes
Immerzeel jr. (p. 42, 43, 55-57, 100).
Immerzeel, Johannes jr. (1176-1841) boek- en kunsthandelaar, uitgever en
letterkundige. Auteur van De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche
kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der
15e eeuw tot heden (verschenen 1843) (p. 55).
Insinger, Herman Albrecht (1827-1911) lid van de handelsfirma Insinger en
Co. en de Amsterdamse gemeenteraad (30, 156).
Insinger, Jacob Albrecht (1828-1879) koopman, eigenaar van De Kemnade
(p. 13-15, 30, 40, 299).
Jalabert naam van een tweetal Franse schilders (Charles François, 1819-1901;
Jean, 1815-1900) (p. 96).
Jamin, Diederik Franciskus (1838-1865) Amsterdams figuur- en genreschilder
(p. 297).
Jobert, Sophie (19e eeuw) Frans portretschilderes (p. 96).
Jonghe, Gustave Leonhard de (1829-1893) Belgisch portret- en genreschilder
(p. 96).
Jundt, Gustave Adolphe (1830-1884) Elzasser genreschilder en
tijdschriftillustrator (p. 96).
Kaiser, Johann Wilhelm (1813-1900) graveur, illustrator van Nederlandse
vertalingen van Dickens, bestuurslid van Arti et Amicitiae. Was van 1874 tot
1883 directeur van het Rijksmuseum (p. 104).
Karis, Julien Henri Guillaume (1818-1871) kapitein-kwartiermeester bij het
regiment Rijdende Artillerie (p. 257).
Kate, Herman Frederik Carel ten (1822-1891) historisch genreschilder, voorzitter
van Arti en Amicitiae en lid van de commissie ‘Muzeüm Koning Willem I’ (p.
24, 29, 37, 156, 173).
Kate, ten: zie ook Weimar ten Cate.
Kattendycke: zie Huyssen van Kattendycke.
Keller, Gerard (1829-1899) Nederlands journalist, roman- en toneelschrijver,
van 1860 tot 1864 redacteur van De Nederlandsche Spectator en van 1864
tot 1898 hoofdredacteur van de Arnhemsche Courant (p. 66-68, 72, 177, 209,
271, 293-295).
Kempenaer, Mr. Jacob Mattheus de (1793-1870) Arnhemse advocaat, liberaal
staatsman (p. 226).
Kerkhoven, Willem Octavius (1825-1897) mededirecteur van het Effecten- en
Bankierskantoor Kerkhoven en Cie in Amsterdam (p. 13, 41, 89, 93).
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Kesteren, Christiaan Lodewijk van (1832-1897) uitgever en graveur in
Amsterdam, publiceerde de gedichten van Jan van Beers en het album Wit en
Zwart van Alexander Ver Huell (p. 172).
Ketjen, Rudolph Willem Jan (Jan, geboren 1820) notaris in Doesburg (p. 1-4,
7, 9, 12-14, 19, 44, 77, 82, 130, 173, 217, 262, 267).
Keyser, Ds. Jan Pieter de (1818-1878) predikant en letterkundige, was vanaf
1857 redacteur van De Tijdspiegel (p. 156, 170, 194, 195, 209, 218).
Klein Holte, Gerard (1830-1895) architect en timmerman (p. 76).
Knaus, Ludwig (1829-1910) Duits portretschilder en schilder van bijbelse en
religieuze voorstellingen (p. 96).
Kneppelhout, Jan (1816-1885) Nederlands schrijver en filantroop (p. 201, 258,
261).
Kneppelhout van Sterkenburg, Mr. Karel Jan Frederik Cornelis (Cees,
1818-1885) studievriend van Alexander Ver Huell, broer van Jan Kneppelhout,
politicus en kunsthistoricus (p. 42, 43, 110, 112, 125, 139, 146, 165, 189, 201,
203, 204, 245, 252, 261, 270, 281, 284, 285, 299).
Kneppelhout, Johanna Maria (Marie, 1851-1923) oudste dochter van Cees
Kneppelhout van Sterkenburg, in 1870 gehuwd met Mr. Gerard Jacob Theodoor
Beelaerts van Blokland (p. 43).
Kneppelhout, Wilhelmina Frederica Louisa (1856-1922) dochter van Cees
Kneppelhout van Sterkenburg, in 1877 gehuwd met Mr. Pierre François Besier
(p. 43).
Knoops, Wessel (1800-1879) apotheker, lid van de gemeenteraad van Arnhem
en penningmeester van het Natuurkundig Genootschap ‘Nut en Vergenoegen’
(p. 124, 125, 128, 137).
Koch, Werner Christiaan Egbert (1826-1876) Nederlands-hervormd predikant
in Delft (p. 106).
Koekkoek, Hermanus naam van twee landschapschilders (1815-1882 of
1836-1909) (p. 56, 144).
Kolenbrander naam van een zaakwaarnemer van Alexander Ver Huell (p. 3).
Kramm, Christiaan (1797-1875) kunstverzamelaar en -historicus, schrijver van
een encyclopedie Leven der Schilders (12, 23, 45, 125).
Kros, Christiaan (1830-1885) Arnhems kleermaker, afkomstig uit Antwerpen
(p. 31, 203).
Kusters, H.J. pachter van Alexander Ver Huell (p. 17).
Kuyk: zie Buitendijk Kuyk.
Kuijk, Jan (1813/14-1881), notaris in Arnhem (p. 3).
Kuijk, Mr. Johannes van (1819-1885) burgemeester en Delft (p. 97).
Kuijp, Wilhelmina Matthea van der (geboren 1833) echtgenote van Jan Hendrik
Buddingh (p. 186).
Lamartine, Alphonse Marie Louise Prat de (1790-1869) Frans dichter, staatsman
en historicus (p. 212).
Landelle, Charles Zacharie (1812-1908) Frans schilder in de school van Ary
Scheffer (p. 96).
Landmeter Havelaar, Willem (1796-1875) landeigenaar in Arnhem, kennis uit
Alexander Ver Huells studententijd (p. 120, 296-298).
Lang, Friedrich August (1797-1870) logementhouder van hotel Vieux Comte
aan de Kalverstraat in Amsterdam, oorspronkelijk afkomstig uit Gustrow
(Mecklenburg Schwerin) (p. 297).
Lantsheer, Hendrik Willem (1773-1836) capitaine de fregatte in Vlissingen,
later Schout-bij-Nacht (p. 143).
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Last, Carel Christiaan Anthony (1808-1876) tekenaar, lange tijd Nederlands
bekwaamste tintlithograaf, medewerker aan verschillende albums van Alexander
Ver Huell (p. 41, 43, 80, 158, 169, 183).
Leeuwen, Mr. Dirk François van (? -1895) officier van Justitie in Alkmaar,
studievriend van Alexander Ver Huell (p. 189, 214).
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Lelyveld, Mr. Cornelis Ryppert Henri van (Henri, 1835-1883) studievriend van
Alexander Ver Huell, rechter bij de arrondissementsrechtbank van Hoorn en
Alkmaar (p. 35, 119, 120, 131, 147, 154, 181, 196-198, 203, 214, 252, 262,
263, 277, 281).
Lelyveld, Henriëtte van dochter van Mr. Cornelis Ryppert Henri van Lelyveld
(p. 147, 154).
Lennep, Jacob van (1802-1868) Nederlands dichter, romanschrijver en politicus,
initiatiefnemer van de commissie ‘Muzeüm Koning Willem I’ (p. 24, 25, 34, 35).
Léon, Maurits (1838-1865) genreschilder, in het bijzonder van motieven uit de
Israëlitische eredienst (p. 297).
Lerius, Joseph Henri François van (1823-1876) Belgisch portret- en
genreschilder (p. 296).
Leroux, Frédéric Etienne (1836-1906) Frans beeldhouwer (p. 96).
Lidt de Jeude, Prof. Jhr. Theodoor Gerard van (1788-1863) directeur van de
veeartsenijschool van Utrecht, hoogleraar in de zoölogie aldaar, stichter van
een particulier zoölogisch museum (autobiografische aantekeningen).
Lightenveld, Mr. Leonardus Anthonius van (1795-1873) Nederlands staatsman,
van 1853 tot 1873 ambassadeur te Parijs (p. 15)
Limburg Stirum, Louis Gaspard Adrien, graaf van (1802-1884) Commissaris
des Konings in Gelderland (p. 134-138, 149, 150, 152).
Limburg Stirum, Samuel John, graaf van (1778-1875) Commissaris des Konings
in Noord-Holland (p. 29, 31, 117, 135).
Lincoln, Abraham (1809-1865) president der Verenigde Staten 1860-1865 (p.
12).
Lindo, Mark Prager (1819-1877) Nederlands humoristisch schrijver onder het
pseudoniem De Oude Heer Smits, was van 1851 tot 1852 medewerker van de
Arnhemsche Courant en van 1856 tot 1860 redacteur van De Nederlandsche
Spectator waaraan Alexander Ver Huell zijn medewerking verleende (p. 47).
Liszt, Franz (1811-1886) Hongaars componist (p. 277).
Loman, Jan Christiaan (1825-1897) boekhandelaar en uitgever in Amsterdam
(invoeging p. 18).
Loncq, prof. Gozewijn Jan (1810-1887) hoogleraar in de geneeskunde in Utrecht
(p. 75, 192).
Loudon, Alexander (1822-1868) vice-president van de raad van
Nederlandsch-Indië (p. 153).
Loudon, James (1824-1900) studievriend van Alexander Ver Huell, minister
van Koloniën in 1861-1862 en goeverneur-generaal van Nederlandsch-Indië
(p. 4-6, 13, 15).
Lubbers, Gerhardus Johannes (1802-1871) huisbediende bij Willem de Vaynes
van Brakell (p. 179).
Luden, Elisabeth (1809-1883) weduwe van W. Poel, firmant van de firma Poel
en Luden in Amsterdam (p. 76).
Maessen de Sombreff, Jhr. Mr. Paul Theresia van der (1827-1902) minister
van Buitenlandse Zaken in het tweede ministerie-Thorbecke, trad in 1864 af
wegens een schandaal (p. 21, 138, 306).
Marchal, Charles François (1825-1877) Parijse schilder van Elzasser
landschappen (p. 96).
Maris, Jacob (1837-1899) Nederlands schilder (p. 96).
Marquis, Pierre Charles Frans historieschilder (p. 96).
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Mars, Anne Françoise Hippolyte Boutet, genaamd Nelly (1779-1847) Frans
toneelspeelster (p. 94).
Marx, Christoph Rijk (1814-1862) Arnhems musicus en componist, muziekleraar
van Alexander Ver Huell (p. 8, 18).
Merle, Hugues (1823-1881) Frans genre- en portretschilder (p. 96).
Messchert van Vollenhoven, Mr. Jan (1812-1881) burgemeester van Amsterdam
(p. 24, 28, 31, 34, 35, 48, 88, 89, 113, 117, 118).
Meyerbeer, Giacomo (= Jacob Lieberman Meyer Beer, 1791-1864) Duits
componist van Franse opera's (p. 13).
Meyier, Ds. Adriaan Cornelis de (1804-1882) Nederlands-Hervormd predikant
in Arnhem (p. 89).
Michaud, Claude Ignace François (1753-1835) commandant van het Franse
Leger onder Lodewijk Napoleon (p. 196).
Moleschott, Jacobus (1822-1893) materialistisch natuurfilosoof en fysioloog
(p. 142).
Momma, Barend Johannes (1811-1871) directeur van een loodgieterij in
Amsterdam, gemeenteraadslid en wethouder aldaar, lid van de commissie
‘Muzeüm koning Willem I’ (p. 24, 28, 37, 150, 151, 156, 157).
Moraaz Imans, C.J. de familielid van Alexander Ver Huells studievriend François
de Moraaz Imans (p. 2).
Moraaz Imans, Mr. Marius Samuel François de (François, 1821-1861)
studievriend van Alexander Ver Huell, burgemeester van Heemstede,
gemeenteraadslid van Haarlem, griffier van de Provinciale Staten van
Noord-Holland raadslid van Haarlem, griffier van de Provinciale Staten van
Noord-Holland (p. 2, 214, 249).
Mos Az, Gerrit (1836-1890) secretaris van het teeken- en bouwkundig
genootschap ‘Kunstoefening’ in Arnhem (p. 121).
Müller, Charles Lucien (1815-1892) Frans schilder, decoreerde het Louvre en
het Palais des Beaux Arts (p. 96).
Muller, Dirk Gerard (1796-1866) oud-secretaris-generaal van het ministerie
van Marine, auteur van De oorsprong der Nederlandsche vlag, opnieuw
geschiedkundig onderzocht (Amsterdam, 1862), (p. 97, 230).
Murat, Anne (geboren 1841) kleindochter van Joachim Murat, koning van
Napels onder keizer Napoleon, in 1865 gehuwd met Antoine de Noailles, hertog
van Mouchy (p. 31).
Musset, Louis Charles Alfred de (Alfred, 1810-1857) Frans dichter, roman- en
toneenschrijver (p. 178).
Nagell, Jan Arend, baron van (1807-1869) kamerheer van koning Willem III (p.
169).
Nahuys, Mr. Petrus Cornelis, baron (1803-1882) rechter van de
arrondissementsrechtbank en raadsheer van het provinciaal gerechtshof van
Arnhem, lid van het Arnhems leesgezelschap (p. 260).
Nahuys van Burgst, Hubert Gerard, baron (1782-1858) resident van Jogjakarta,
raad van Nederlandsch-Indië; stond in nauwe relatie met koning Willem II (p.
296).
Nelson, Horatio (1758-1805) Brits zeeheld, overwinnaar van de Slag bij Trafalgar
(p. 212).
Neukirchen zuster van Baron Van Verschuur (p. 80)
Nienabbar: zie Ninaber.
Nieuwenhagen: zie Neukirchen.
Nightingale, Florence (1820-1910) Brits initiatiefneemster op het gebied van
ziekenverzorging (p. 41).
Ninaber, E.C. arts te Arnhem (p. 542).
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Nispen tot Sevenaer, Jhr. Jan Antoon Christiaan Arnold van (1803-1875)
Rooms-katholiek politicus (p. 191).
Nollée de Noduwez, Jules Gabriel Jean (1830-1921) Belgisch dichter en
essayist (p. 15).
Nijhoff, Eliza Agnetus Emilius (1826-1903) landschapschilder in Gelderland (p.
50, 59, 63, 100).
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Nijhoff, Isaak Anne (1795-1863) gemeentearchivaris en bibliothecaris van
Arnhem en provinciaal archivaris van Gelderland, historicus (p. 187, 205, 299).
Nijhoff, Martinus (1826-1894) stichter van de bekende uitgeversmaatschappij
in Den Haag (p. 299).
Opzoomer, Mr. Cornelis Willem (1821-1892) Nederlands jurist, theoloog en
wijsgeer (p. 143).
Oranje, Willem III van (1650-1702) stadhouder en koning van Engeland (p.
54).
Oranje, Willem Frederik Hendrik, prins van (Hendrik ‘de Zeevaarder’, 1820-1879)
broer van koning Willem III, stadhouder van het groothertogdom Luxemburg
(p. 97, 140).
Oranje, Willem Frederik Karel, prins van (Frederik, 1797-1881) broer van koning
Willem I (p. 33, 34, 192).
Oranje, Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik van (Willem,
1840-1879) oudste zoon van koning Willem III, kroonprins van Nederland (p.
31).
Outeren, Mattheus Willem van (1853-1923) zoon van Thomas Johannes van
Outeren, later eigenaar van de fa. De Ruyter en Meyer in Arnhem (p. 280).
Outeren, Mr. Thomas Johannes van (John, 1823-1881) studievriend van
Alexander Ver Huell, advocaat, later rechter aan de arrondissementsrechtbank
in Amsterdam (p. 94, 96, 104, 105, 121, 131, 155, 186, 200, 215, 223, 247,
253, 262, 277, 278, 280, 297, 298).
Overveldt, Christina van verre nicht van Alexander Ver Huell (mogelijk Christine
Adriana Geertruida Elisabeth, 1847-1901, in 1870 gehuwd met Pieter Gerardus
van Harpen Kuyper) verwant via het geslacht De Vaynes van Brakell (p. 249).
Overveldt Tante van: zie Jkvr. Françoise Sophia Cornelia de Vaynes van
Brakell.
Pallandt van Klarenbeek, mevrouw van: zie Herzeele, van
Pallandt van Rozendaal (= Adolph Werner Carel Willem baron van Pallandt
van Keppel) (1802-1874) kamerheer van koning Willem III, lid van de Provinciale
Staten van Gelderland (p. 145, 205).
Pallandt van Westervoort, Johan Jacob Adolph Alexander van (1807-1876)
burgemeester van Arnhem (p. 29, 40, 77, 81, 130, 170).
Pasini, Alberto (1826-1899) Italiaans schilder van oosterse taferelen (p. 96).
Pastelot, Jean Amable Amédee (1820-1870) Frans decoratieschilder, karikaturist
en tijdschriftillustrator (p. 96).
Pasteur, Mr. Jan David (1815-1902) notaris in Doetinchem, lid van de
gemeenteraad aldaar (p. 2, 4, 5, 7, 16-18, 78, 218).
Patti, Carlotta (1840-1889) Frans concertzangeres (p. 167).
Pelgrim, A. pachter van Alexander Ver Huell (p. 16).
Péllissier, Amable Jean Jacques, hertog van Malakoff (1794-1864) maarschalk
van Frankrijk, betrokken bij de belegering van Sebastopol in de Krim-oorlog
(p. 94).
Percy-Sicher (= Percy Sydney Richard Williams) (1821-1886) Engels
landschapschilder (p. 96).
Philips, Mr. Auguste (1824-1891) deken van de Orde van Advocaten in
Amsterdam, studievriend van Alexander Ver Huell en advocaat van de familie
bij het proces om de Kemnade (p. 13, 29, 137).
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Pieneman, Nicolaas (1809-1860) portretschilder, zoon van J.W. Pieneman (p.
42).
Pierson, Dr. Allard (1831-1896) Nederlands theoloog, kunsthistoricus en
prozaschrijver (p. 211, 230).
Plaisan een schilder (p. 96).
Poel, mevrouw: zie Luden.
Porte, de la: zie André de la Porte.
Potgieter, Everhardus Johannes (1808-1875) Nederlands dichter, essayist en
romanschrijver, oprichter en redacteur van het tijdschrift De Gids (p. 7).
Pringle, Mr. Johan Frederik (1810-1868) advocaat-generaal bij het provinciaal
gerechtshof in Arnhem en procureur-generaal aldaar (p. 113, 213, 259, 260,
264).
Quarles de Quarles, Frédéric Chrétien Reynold (1808-1864) majoor der
mariniers, verbleef in 1862 in Fort Erfprins in Den Helder (p. 37).
Quarles van Ufford, Frauck Juliana Geertruyd (Julia, 1828-1910) echtgenote
van Alexander Ver Huells studievriend Henri Engelberts (p. 242).
Quarles van Ufford, Mr. Pierre Nicolas (1797-1887) schoonvader van Henri
Engelberts, rechter van de arrondissementsrechtbank in Zutphen, schreef
werken over Laurens Janszoon Coster (p. 181).
Raadt, Dr. Petrus de (1796-1862) directeur van het internaat Noorthey in
Voorschoten (p. 233).
Ranzow, Georg Ludwig Karl Heinrich, graaf van (1794-1866) rijksbetaalmeester
en directeur van Ranzow's Bank in de Koningstraat in Arnhem (p. 55, 258,
302).
Rechteren, Mr. Adolph Jan Derk, graaf van (1834-1863) secretaris van de
legatie in Wenen, waar hij omkwam in een duel (p. 75).
Reepmaker, Emmerentia Christina (1827-1874) echtgenote van Thomas
Johannes van Outeren, studievriend van Alexander Ver Huell (p. 94, 159, 186).
Reepmaker, Mr. Jacob Christiaan (1819-1903) zwager van Alexanders
jeugdvriend Jan Castanien door een huwelijk met Johanna Maria Castanien
(1820-1905), secretaris van de Kamer van Koophandel van Rotterdam (p. 191).
Reh, J.M. naam van een lid van de Commissie ter herdenking van Waterloo
(p. 269).
Reinders boer in Keppel (p. 82).
Renan, Joseph Ernest (1823-1892) Frans essayist en moralist (p. 121, 131,
142, 173).
Réville, Albert (1826-1906) Waals predikant in Rotterdam, voorstander van
een liberale geloofsopvatting (p. 230).
Reyer, mevrouw: zie Schmitz.
Rinkes, Dr. Simke Heerts (1830-1865) lid van het genootschap Prodesse
Conamur (p. 204).
Ripperda, Sjoerd: zie Rijpperda.
Rochussen, Charles (1814-1894) Nederlands historieschilder en illustrator,
jeugdvriend van Alexander Ver Huell (p. 37, 192, 297).
Rogeard, Louis (1820-1896) Frans pamflettist, schrijver van Propos de Labiénus
en Pauvre France, geschriften tegen het Tweede Keizerrijk (p. 299).
Ronot, Charles (1820-1895) Frans schilder van religieuze taferelen (p. 96).
Roo van Westmaas, Mr. Engelbert Antoine de (1819-1902) bioloog (p. 542).
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Roosenberg, Gerardus Wilhelmus vader van Jacobus Johannes Roosenberg,
poelier in Arnhem (p. 129).
Rougemont, Frédéric de Franstalig theoloog en filosoof (p. 142).
Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) Frans filosoof en schrijver (p. 251).
Rousseau, Philippe (1816-1887) Frans schilder (p. 96).
Rousseau, Théodore (1812-1867) Frans landschapschilder uit de school van
Barbizon (p. 96).
Royaards, Sara Petronella Catharina (Tante Caroline de Vaynes van Brakell,
1809-1862) echtgenote van Reinhardt Godfried Benjamin de Vaynes van Brakell
(p. 51, 52).
Rozenberg: zie Roosenberg.
Ruijs, Willem (1797-1883) Arnhems zakenman (p. 21, 24, 26, 86, 87, 159).
Rijckevorsel, Mr. Huibert van (1813-1866) studiekennis van Alexander Ver
Huell, directeur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant (p. 138).
Rijk, Jules Constantijn (1787-1854) luitenant-ter-zee onder Carel Hendrik Ver
Huell tijdens de bezetting van het fort Lasalle in Den Helder, waar hij met een
diplomatieke missie naar Frankrijk de Hollandse blokkade doorbrak. In
1842-1847 minister van Marine (p. 52, 140, 149, 153, 174).
Rijpperda, Sjoerd (1823-1840) zoon van Folkert Rijpperda, wethouder in
Doesburg, speelkameraad van Alexander Ver Huell (p. 179, 249).
Saintin, Jules Emile (1829-1894) Frans historie-, genre- en portretschilder,
tevens pasteltekenaar (p. 96).
Salentin, Hubert (1822-1910) Duits schilder van religieuze taferelen (p. 96).
Salvador, Jhr. Mozes (1813-1884) politiek agitator (autobiografische
aantekeningen).
Sand, George (= Amadine Lucile Aurore Dupin, 1804-1876) Frans
romanschrijfster (p. 88).
Sandick, Judith Wilhelmina Johanna van (1835-1921) vriendin van Wilhelmina
de Vaynes van Brakell en Alexander Ver Huell (p. 122, 129, 130).
Santen, van: zie Voorhau.
Santen, Anna Elisabeth van (Sientje, 1837-1900) kasteleinsdochter uit Voorburg,
gehuwd met jhr. A.W.J. Teding van Berkhout (p. 97).
Santen, Jaantje van (gestorven 1857) kasteleinsdochter uit Voorburg (p. 97).
Sarphati, Samuel (1813-1866) Nederlands arts en apotheker, joods filantroop,
initiator van vele bedrijven in Amsterdam, waaronder het Paleis van Volksvlijt
(p. 192).
Say, Jean Baptiste (1769-1832) Frans econoom, schrijver van Traité d'Economie
Politique (p. 108).
Schattenkerk, Charles (1806-1885) Gelders arts, lid van de provinciale
commissie van geneeskundig onderzoek aldaar (p. 58-60).
Scheffer, Ary (1795-1858) Nederlands romantisch kunstschilder. In 1853 bracht
Alexander Ver Huell een bezoek aan zijn atelier (p. 42).
Scheidius, Ernst (1828-1905) Arnhems romanschrijver (p. 106).
Schelfhout, Andreas (1787-1870) Haags landschapschilder (p. 55, 56).
Schimmel, Hendrik Jan (1823-1906) Nederlands toneel- en romanschrijver (p.
6, 20).
Schimmelpenninck, Rutger Jan (1761-1825) Raadpensionaris van de Bataafse
Republiek, 1805-1806 (p. 193).
Schmitz, Johanna Christina (1829-na 1918) echtgenote van Hendrik Hermanus
Reyers, wijnkoper, firmant van Wed. H.H. Reyers en Zoon in Arnhem (p. 133).
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Schneevogt, Guustaaf Eduard Voorhelm (1814-1871) arts, neuroloog en
psychiater (p. 60).
Schövel, zie: Elias Schovel.
Schouten, Pieter Jacobus (1777-1864) acteur van heldenrollen in de Haagse
schouwburg (p. 56, 57).
Schreyer, Christian Adolf (1828-1899) Duits schilder van paarden en
krijgstaferelen, werkzaam in Parijs (p. 96).
Schwanthaler, Ludwig von (1802-1848) hoofdvertegenwoordiger van de
classicistische beeldhouwkunst in Zuid-Duitsland, leermeester van Hornberger
(p. 271).
Severdonk, Joseph van (1819-1905) Belgisch schilder van historische en
militaire taferelen, leerling van Gustaaf Wappers (p. 297).
Siepprecht: zie De Waldkirch Ziepprecht.
Simons, Dirk (1797-1870) burgemeester van Doetinchem (p. 46, 47, 50).
Slicher, Pieter Hendrik Albert (1833-1899) inwoner van Arnhem (p. 129).
Slingeman, Mr. Frederik Lodewijk (1816-1870) substituut-officier van Justitie
in Zutphen, later officier van Justitie in Arnhem (p. 81, 208).
Sloet van de Beele, Mr. Ludolf Anne Jan Wilt, baron (1806-1890)
rechtshistoricus en volkenkundige, was van 1861 tot 1866 goeverneur-generaal
van Nederlandsch-Indië (p. 6).
Sloterdyck Simon, Martinus Christiaan van (1823-1891) studievriend van
Alexander Ver Huell, arts in Amsterdam (p. 297).
Snellen van Vollenhoven, Samuel Constant (1816-1880) conservator van het
Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie in Leiden en hoofdredacteur van het
Tijdschrift voor Entomologie (p. 542).
Soest, van tuinman en boomkweker (p. 287).
Sonstral, Ds. Johannes Hendrik (1800-1872) predikant in Den Helder, auteur
van Nederland in 1813-14 in verband met de bevrijding van Europa (p. 146,
149, 174).
Splitgerber, Mr. Jacobus Johannes (1807-1873) rechter bij de
arrondissementsrechtbank en lid van de gemeenteraad van Amsterdam, later
van de provinciale staten van Noord-Holland (p. 31, 33).
Sprenger, Constantijn Assuerus (1810-1876) majoor der cavalerie (p. 81).
Staats Evers, Mr. Jan Willem (1828-1894) advocaat en Arnhems historicus (p.
77, 146, 260).
Staats Evers, Mr. Willem (1785-1864) advocaat en Arnhems rechtgeleerde (p.
143).
Stakman Bosse, Mr. Karel Johannes Cornelis (1809-1888) burgemeester van
Den Helder (p. 38).
Staring, Anthonie Christiaan Wynand (1767-1840) Nederlands dichter, verwant
met de familie Ver Huell (p. 188).
Staring, George Gerhard (1810-1890) generaal-majoor der infanterie, verre
verwant van Alexander Ver Huell en diens secondant bij een voorgenomen
duel (p. 64, 66, 67, 73).
Steffen, naam van een Duits schilder (p. 296).
Stegerhoek, Cornelis Coenraad van (1828-1887) manegehouder in Leiden (p.
190).
Stegerhoek, Cornelis van (1791-1874) houder der universiteitsmanege in
Leiden, vader van voorgaande (p. 190).
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Steinbuch, Jean Jacques (1812/13-1865) directeur van het postkantoor in
Arnhem, pleegde zelfmoord door verdrinking (p. 249).
Sternberg, Ds. Johannes Nederlands-Hervormd predikant, assistent van de
uitgever D.A. Thieme en redacteur van De Tijdspiegel (p. 79, 119, 147, 151,
154, 164, 175, 211, 217, 218).
Sterr, Cornelis van der (1792-1869) opzichter van Rijkswaterstaat en directeur
van een meteorologische waarnemingspost bij Den Helder (p. 38, 39).
Stok, Rudolph Jacobus (1819-1892) voormalig Oostindisch ondernemer,
rentenier in Arnhem (p. 61, 159, 264).
Stracké, Franz (1820-1890) beeldhouwer, werkzaam in Arnhem (p. 9, 19, 44,
46, 47, 79, 85, 101, 170, 226, 254, 259, 261-264, 271, 274, 285, 288, 290, 291,
294, 295, 297, 300, 304, 305, 307).
Sturler, Wilhelmina H.S. de (Mina, ca. 1833-1863) in Nederlandsch-Indië
woonachtig meisje, huwde in Nederland W.A.A. de Sturler (p. 36, 37).
Suringar, Willem Hendrik (1790-1872) filantroop, pionier op het gebied van
reclassering, oprichter van Nederlandsch Mettray, een inrichting voor
verwaarloosde jeugd (p. 39-41).
Swaan, J.W. (1814-?) tabakshandelaar en boekverkoper in Arnhem (p. 133,
304).
Swart, de: zie Zwart, de.
Swieten, Jan van (1807-1888) generaal-majoor van het K.N.I.L., een van de
voornaamste legeraanvoerders van de Atjeh-oorlog, was in 1864 lid van de
Tweede Kamer (p. 219).
Sijthof inwoner van Arnhem (p. 225).
Tack, Jan Frederik (1815-1868) azijnfabrikant, amateurschilder van
landschappen en stadsgezichten, intimus van Alexander Ver Huell (p. 8, 9, 17,
191, 249).
Taets van Amerongen, Jhr. Joost Godart (1839-1869) zoon van William John
Peter en Eerste Luitenant der rijdende artillerie (p. 64, 67).
Taets van Amerongen, Jhr. William John Peter (1811-1882) kamerheer van
koning Willem III, president van het Arnhems kunstgenootschap
‘Verscheidenheid en Overeenstemming’ (p. 26-28, 30, 31, 34).
Teding van Berkhout, Jhr. Mr. Alexander Willem Jan (1828-1903) broer van
Rudolph Isaac Teding van Berkhout in 1858 gehuwd met Anna Elisabeth van
Santen (1837-1900) (p. 97).
Teding van Berkhout, Jkvr. Emerentia Eliza (1836-1911) zuster van Willem
Hendrik Teding van Berkhout (1825-1903) ontvanger der directe belastingen,
die gehuwd was met Jacqueline Louise Emiline de Chalmot (p. 161).
Teding van Berkhout, Mr. James John (1814-1880) antirevolutionair politicus
en lid van de Tweede Kamer, van de Amsterdamse gemeenteraad en later
wethouder aldaar (p. 29).
Teding van Berkhout, Rudolph Isaac (1830-1892) notaris in Arnhem (p. 30,
97).
Teding van Berkhout, Mr. Willem Pieter Adriaan (1791-1874) lid van de
Ridderschap van Gelderland, secretaris van de provinciale landbouwcommissie,
kennis van de Ver Huells (p. 1, 29, 30).
Tengbergen, Arnold Florentinus Johan (Jan, 1795-1876) ontvanger in Doesburg
en erfgenaam van Maria Johanna de Bruijn, echtgenote van Carel Hendrik Ver
Huell (p. 540, 2-4, 7, 10, 14, 16, 17, 40).
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Termaaten, Johannes (1790-1870) knecht bij de Ver Huells in Rotterdam,
woonde in 1864 in de Lange Frankenstraat (p. 171, 182).
Teylingen, Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta van (1823-1893) echtgenote van
Willem Landmeter Havelaar (p. 298).
Thieme, Dirk Anthony (1830-1879) Arnhems uitgever, van De Tijdspiegel, De
Nederlandsche Spectator, de Arnhemsche Courant en van verschillende werken
van Alexander Ver Huell (p. 20, 26, 30, 43, 45-48, 50, 54, 58, 59, 61-63, 112,
126, 129, 169, 172, 175, 186, 191, 194, 200, 202, 209-211, 216, 218, 260,
262).
Thorbecke, Mr. Johan Rudolph (1798-1872) Nederlands rechtsgeleerde, liberaal
staatsman en historicus (p. 4, 15, 21, 35, 48, 50, 137, 138).
Thus, Franciscus Hubertus (1822-1881) pachter in Wijnbergen (p. 47).
Thijssen Dr. Henricus Franciscus (1830-1915) arts in Arnhem, lid van de
gemeenteraad en president van ‘Prodesse Conamur’ (p. 204).
Til, van boer in de omgeving van Keppel (p. 82).
Tissot, James Jacques Joseph (1836-1902) Frans schilder van portretten en
taferelen (p. 96).
Toll, Josephus Levinus van (1799-1865) commissaris van de Arnhemsche
schouwburg (p. 303).
Tombe, Evert Johan Jacob des (1799-1879) directeur van het postkantoor in
Nijmegen, familielid van Marie Anemaet (p. 80).
Torck (van Rosendael), Henriëtte Jeanne Adelaïde, barones, vrouwe van
Harsselo (1802-1877) gehuwd met Adolph Werner Carel Willem, baron van
Pallandt (p. 204).
Tromp, Hendrik Wilhelm (1819-1885) studiegenoot van Alexander Ver Huell
(p. 296).
Troost, Christiaan Frederik (1815-1887) notaris in Arnhem (p. 85).
Tüs: zie Thus.
Uyttenhoven, Adriaan (1822-1887) studievriend van Alexander Ver Huell,
hoofd-administrateur bij het ministerie van Financiën (p. 100).
Vaillant, Christiaan Evert (1807-1870) gemeentesecretaris van Amsterdam (p.
32).
Vandenheuvel-Duprez, Caroline (1832-1875) Frans operazangeres aan de
Opera Comique, dochter van de beroemde tenor Gilbert Louis Duprez (p. 94).
Vasselon, Marius Frans schilder van bloemen, portretten en landschappen (p.
96).
Vaynes van Brakell, Jkvr. Françoise Sophia Cornelia de (tante Fanny van
Overveldt, 1805-1842) tante van Alexander Ver Huell, in 1831 gehuwd met
Sjoerd Jacobus van Overveldt, rechter in Arnhem (1790-1854) (p. 249).
Vaynes van Brakell, Jkvr. Hélène Caroline de (Tante Buys, 1806-1889) tante
van Alexander Ver Huell, in 1840 gehuwd met Coenradus Johannes Buys (p.
7, 23, 59, 60, 77, 85, 92, 93, 98, 99, 109, 113, 118, 128-130, 153, 167, 176,
178, 180, 207).
Vaynes van Brakell, Jhr. Henri Jean Leopold Theodore de (Oom Henri,
1804-1884) oom van Alexander Ver Huell, in 1835 gehuwd met Jacoba Gesina
van Overveldt (p. 540, 23, 51, 52, 83-85, 92, 93, 100, 109, 128, 129, 133, 160,
161, 184, 186, 259).
Vaynes van Brakell, Jkvr. Johanna Christine Frederica Elisabeth de (tante
Bouricius, 1802-1883) in 1826 gehuwd met Jan Frederik Daniël Bouricius
(1799-1859) vice-admiraal, Inspecteur der Marine en adjudant van koning
Willem III (p. 35, 36, 98, 166-168, 176, 178, 184-186, 196, 199, 225, 252, 269.
Vaynes van Brakell, Louis de neef van Alexander Ver Huell (p. 249).
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Vaynes van Brakell, Jhr. Reinhardt Godfried Benjamin (Oom Reindert,
1801-1862) kolonel-directeur der genie, inspecteur der sappeurs in
Nederlands-Indië, publicist (p. 12, 45, 51, 52, 54, 147).
Vaynes van Brakell, Jkvr. Wilhelmina Johanna Paulina Hester de (1836-1883)
dochter van Henri de Vaynes van Brakell, in 1865 gehuwd met Louis Henri
Alexander de Chalmot (p. 22, 23, 51, 77, 93, 94, 98, 99, 110, 113, 129, 160,
161, 176, 184).
Vaynes van Brakell, Jhr. Willem de (1763-1843) kolonel der Generale Staf,
held van Doesburg tijdens de verdediging tegen de Fransen in 1813, grootvader
van Alexander Ver Huell (p. 133, 134, 178, 179).
Vaynes van Brakell, Jhr. Willem Gerard Livius de (1839-1867) zoon van Henri
de Vaynes van Brakell, neef van Alexander Ver Huell, luitenant der cavalerie
(p. 110).
Veldwijk, Henriëtte Rutgera (1827-1900) echtgenote van Henri Boonen (p.
112).
Veltink, Hermannus (1808-1884) pachter van de boerderij Ter Kuisch, onder
Keppel, eigendom van Alexander Ver Huell (p. 2-4, 6-8, 11, 12, 59, 76-78, 118,
122, 164, 243).
Verbrugge, Willem Jan (1823-1876) commissionair in granen, lid van de firma
Verbrugge en Van Andel in Rotterdam, jeugdvriend van Alexander Ver Huell
(p. 31, 33).
Ver Huell, Alexander Frederik (Oom Frits, 1792-1853) particulier secretaris van
Carel Hendrik Ver Huell en amateur-bioloog (p. 540, 3, 245, 249).
Ver Huell, Anna Elisabeth Engelina (tante Van der Hardt Aberson, 1790-1866)
in 1813 gehuwd met Herman van der Hardt Aberson, z.a. (p. 145, 217).
Ver Huell, Carel Hendrik, Graaf (1764-1845) Nederlands zeeheld, admiraal
onder keizer Napoleon, minister van Marine en diplomaat onder koning
Lodewijk, oudoom van Alexander Ver Huell (p. 37, 39, 52, 54, 55, 143, 146,
147, 149, 153, 162, 174-176, 187, 188, 193, 194, 196, 225, 281, 296, 299, 307,
308).
Ver Huell, Everhard Alexander (1759-1829) burgemeester van Doesburg,
grootvader van Alexander Ver Huell (p. 133, 178).
Ver Huell, Jhr. George Jan Emile (1852-1932) zoon van Alexanders achterneef
Henri, leefde ambteloos (voorblad).
Ver Huell, Jhr. Henri Christiaan Arnoud (1820-1881) achterneef van Alexander
Ver Huell, wethouder van Den Haag, lid van de Provinciale Staten van
Zuid-Holland (p. 15, 29, 33-35, 39).
Verkouteren, Carel Johan (1797-1865) oud-president van de factorij der
Nederlandsche Handel-maatschappij op Java, straatgenoot van Alexander Ver
Huell (p. 208).
Verschuer, Bernhard Friedrich Baron van (1803-1883) majoor der artillerie, lid
van de Provinciale Staten in Gelderland, schoolopziener in Arnhem (p. 24, 26,
44, 49, 80).
Verstolk van Soelen, Johan Gijsbert (1776-1845) minister van buitenlandse
Zaken onder koning Willem I, daarna ambteloos landheer en kunstverzamelaar
(p. 282).
Verwey, Bernhard Lodewijk (1826-1891) studievriend van Alexander Ver Huell,
zakenman en diplomaat (p. 277).
Vincentius a Paolo (1581-1660) Frans heilige, ordestichter en organisator van
charitatieve werken, patroon der verenigingen van liefdadigheid (p. 170).
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Vinkenburg, Jan naam van een bode in Doesburg, opzichter van Alexander
Ver Huells goederen (p. 47, 54, 218).
Vitringa, Anne Johannes (1827-1901) romanschrijver, essayist en satiricus,
ageert tegen het onderwijssysteem en de geest van zijn tijd onder het
pseudoniem Jan Holland (p. 197).
Voet, Mr. Johan Hendrik Jacob (1833-1871) advocaat in Arnhem (p. 72).
Vogt, Karl (1817-1895) Duits bioloog, voorstander van het Darwinisme en
materialisme, tevens radicaal politicus (p. 142).
Vollenhoven: zie Messchert van Vollenhoven.
Voltaire (= François Marie Arouet, 1694-1778) Frans schrijver en filosoof (p.
6, 11, 16).
Vooght, Dr. naam van een schoonzoon van J.G. de Waldkirch Ziepprecht (p.
268).
Voorhau, Petronella, kasteleinse van het etablissement De Gouden Leeuw in
Voorburg, gehuwd met P. van Santen (p. 97).
Vos Jz., Jacques de (1803-1878) Amsterdams kunstverzamelaar en maecenas
(p. 31, 32, 116-118).
Vosmaer, Mr. Carel (1826-1888) studiekennis van Alexander Ver Huell, essayist,
kunsthistoricus en romanschrijver, redacteur van De Nederlandsche Spectator
(p. 66-68, 70-73).
Vreede, Prof. George Willem (1809-1880) historicus en conservatief politicus
(p. 187, 188, 192-194, 196, 215, 307).
Vreede, Pieter (1750-1837) Nederlands industrieel en patriots staatsman (p.
193).
Vriese, Mr. Willem Fredericus (1826-1873) advocaat in Arnhem, afstammeling
van Indische ambtenaren, bewoner van het huis Lichtenbeek (p. 159, 259).
Vrolik, Prof. Dr. Willem (1801-1863) hoogleraar in de medicijnen aan het
Atheneum in Amsterdam, voorzitter van de commissie ‘Muzeüm Koning Willem
I’ (p. 34, 35, 85, 86, 89).
Waldkirch Ziepprecht, Jean George de (overleden 1884) legerpredikant in
Katwijk, later in Leiden, sinds 1863 straatgenoot van Alexander Ver Huell (p.
159, 182, 185, 203, 205, 206, 208, 251, 252, 261, 262, 268, 277, 281, 293,
295).
Wassenaer van Katwijk, Willem Frederik Hendrik (1820-1892) heer van Weurt,
lid van de Provinciale Staten van Gelderland (p. 21, 24, 28, 30, 31, 34).
Weert, de: zie Berckmans de Weert.
Weerts, Mr. Daniel (1814-1894) gemeenteontvanger in Arnhem, directeur van
‘Kunstoefening’ en secretaris van de vereniging (p. 116, 165, 205, 254, 257).
Weimar ten Cate, Matthijas (1821-1864) toneelschrijver (p. 6, 11, 16, 20, 21,
25, 121, 123, 147, 166, 230).
Weimar ten Cate, Louise Mathia (1848-1919) dochter van M. Weimar ten Cate
(p. 247).
Wessem, Evert van (1822-1865) kapper in Arnhem, pleegde zelfmoord door
verdrinking in de Rijn (301-304, 306).
Westerbeek van der Horst, Herman Willem (1803-1884) aangetrouwde neef
van Alexander Ver Huell, fabrikant en kantonrechter in Zutphen (p. 4, 8, 162,
163, 217).
Westrheene, Tobias Wz. van (1825-1871) kunstschilder, -criticus en historicus,
redacteur van de Kunstkronyk (p. 58, 59. 63-75, 209).
Wickevoort Crommelin, Petrus Adrianus Cornelis van (1802-1870) kolonel van
het regiment rijdende artillerie (p. 106).
Wiertz, Antoine Joseph (1806-1865) Belgisch schilder van hoog-romantische
voorstellingen (p. 112).
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Wiggers, Hendrik (1820-1891) oppasser van de familie Ver Huell (p. 168, 169,
210, 219. 224, 243, 245, 256).
Wilbrenninck, Johannes Catharinus (1806-1863) directeur van het postkantoor
in Arnhem, pleegde zelfmoord (p. 249).
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Wiseman, Nicholas Patrick Stephen (1802-1865) Britskatholiek kardinaal,
aartsbisschop van Westminster, emancipator van de katholieke godsdienst in
Engeland (p. 180).
Wisselingh, Jan Hendrik (1816-?) handelaar in kunstbenodigheden in
Amsterdam (p. 165, 166).
Wijckerheld Bisdom, Samuel Dirk (1786-1871) groothandelaar in Arnhem,
bewoner van de Bergstraat (p. 268).
Yvon, Adolphe (1817-1893) Frans schilder van slagvelden tijdens de Krim-oorlog
en de Italiaanse vrijheidsoorlogen, hofportrettist van het Tweede Keizerrijk (p.
96).
Zanten van: zie Voorhau.
Zegers, Ds. Willem (1827-1891) Nederlands-Hervormd predikant in Oosterbeek
(p. 254-256, 258, 262, 285, 286, 288, 290-296).
Ziepprecht: zie Waldkirch Ziepprecht, de.
Zwaan: zie Swaan.
Zwart, Corstiaan Hendrikus de (1818-1897) landschapschilder, leraar aan de
tekenschool ‘kunstoefening’ in Arnhem; in 1853 nam Alexander Ver Huell enige
lessen bij hem. Hij was ook bestuurslid van het genootschap ‘Verscheidenheid
en Overeenstemming’ (p. 26, 43, 100, 159, 254).
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Bibliografische aantekeningen
A. Lijst van Alexander Ver Huells voornaamste werken.
Zoo zijn er! Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. Leyden, 1847.
Herdrukt in 1848 en 1851.
Op het IJs, Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. Leyden, 1848.
Zoo Zijn Er! Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. Tweede Deel.
Leyden, Amsterdam, 1849.
De Visch en de Mensch, Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H.
Leyden-Amsterdam, 1850.
Vier Boeken in het Leven, Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H.
Amsterdam, 1851.
Zijn er Zoo? Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. Amsterdam,
1852-1854 (twee delen). Het eerste deel herdrukt in 1853.
Schetsen met de Pen door Alexander V.H. [Eerste Bundel] Amsterdam, 1853.
Is 't Waar of niet? Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. Amsterdam,
1855.
In den Rook des Tijds. Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H.
Amsterdam, 1855.
Tydspiegel-phantasien van Alexander V.H. in twee delen Arnhem, 1858, 1859.
Het Geweten door Alexander V.H. Arnhem, 1858.
Krijt-krabbels, door A.V.H. Arnhem, 1859.
Schetsen met de Pen van A.V.H. [Tweede Bundel] Amsterdam, 1861.
Laatste schetsen van A.V.H. Amsterdam, 1861.
Naar 't Leven, Londen in 1862 geteekend door A. Ver Huell Arnhem 1862.
Hier-en-Daar, schetsen van A.V.H. Arnhem, 1864.
Uit het Verleden, twintig penteekeningen op steen geteekend door A.V.H.
(Arnhem, 1854-1856) Particuliere uitgave.
Herfst-bladen, door A.V.H. Amsterdam, 1865.
Jeugd, Studentenschetsen door A.V.H. Arnhem, 1874.
Schetsen met de Pen door A.V.H., [Derde bundel] Arnhem, 1876.
Van 1874 tot 1887 verschenen tien delen Gezamenlijke Werken, waarvan het
hierboven geciteerde album Jeugd het eerste deel is. De overige delen zijn:
II-III. Zijn er zoo?
IV. Zoo zijn er!
V. Zie daar! bevat de bundels Vier boeken in het Leven, De Visch en
de Mensch en Het geweten.
VI. Scherts en ernst bevat een nieuwe bundel Luim en Waarheid en
de bundels Op het IJs, Is 't Waar of niet? en In den rook des tijds.
VII. Denkende beeldjes bevat een nieuwe bundel
Pijlspitsslijpersnakroost en de bundels Herfst-bladen en Spectatu.
VIII. Eerste en laatste studentenschetsen bevat de illustraties bij,
Klikspaans Studenten-schetsen, de prenten in de Leidse
studentenalmanakken, verschillende boekillustraties en de bundel
Laatste Schetsen.
IX. Afspiegelingen, bevat de bundels Tydspiegel-phantasien, Naar 't
Leven en Wit en Zwart, alsmede enige Verspreide platen.
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X.

Ze Zijn Er, bevat de bundels Hier-en-Daar, Krijt-krabbels, en de
serie platen Tafeldans (1860) en een verzameling losse platen
onder de titel Nalezing.

B. Lijst van werken van Alexander Ver Huell, 1860-1865

1. Gepubliceerde tekeningen
Platen in het Nederlandsch Magazijn, 1860.
no. 1. 'N beetje wereld, houtgravure van J. van Hoof, p. 8.
no. 12. Bedenkelijk, houtgravure van J. van Hoof, p. 89.
no. 14. Notre Dame de la Garde, houtgravure van Is. Weissenbruch, p. 113.
no. 15. Chateau d'If, houtgravure van Is. Weissenbruch, p. 120.
no. 36. 38, 40, 42: Kleine Flaauwiteiten tegen een grote Flaauwiteit I, II, III, IV,
lithografïe van de tekenaar, p. 288, 304, 320, 336.
no. 41. Het cenotaaf van M. Coelius te Bonn, houtgravure van P. van Groningen,
p. 328.
no. 44. Portret van Q.M.R. Ver Huell, houtgravure van E: Vermorcken. p. 345.
Platen in het Nederlandsch Magazijn, 1861.
no. 4. Zoo gaat het, houtgravure van n.n., p. 25.
no. 14. Mijnen, houtgravure van n.n., p. 112.
Titelprent van Schetsen met de Pen van A.V.H. [Tweede Bundel], lithografie
van C.C.A. Last, Amsterdam, 1861.
Laatste Schetsen, staalgravuren van E. Vermorcken, Amsterdam, 1861.
Naar 't Leven, Londen in 1862, geteekend door A. Ver Huell, lithografie van
C.C.A. Last, Arnhem, 1862.
Het sterfbed van W.B. Schrage te Banjermassing, lithografie door n.n., in:
Verslag over de toestand van (de landbouwkolonie) Nederlandsch Mettray, op
Rijsselt, 1862.
Portret van E.C. Staring in Nederland, houtgravure van n.n., 1863 Nederland
deel I, p. 142.
Hier-en-Daar, schetsen van A.V.H., lithografie van C.C.A. Last, Arnhem, 1864.
Het slot Doornenburg, staalgravure van n.n. Geldersche Volksalmanak voor
1865, frontpagina.
Groep op een muurbehangsel, lithografie van C.C.A. Last, ibid, p. 88.
Houtgravuren in het Nederlandsch Magazijn, 1865.
no. 10. 't Was maar een perzik, p. 73.
no. 13. Een engel in 't zuur, p. 97.
no. 20. 'n Does, p. 153.
no. 39. Wie? p. 308.
no. 41. Titelplaat en aankondiging van Herfst-bladen, p. 321.
no. 49. Zoo zien er, p. 385.
Herfst-bladen door A.V.H., Amsterdam, 1865, bundeling van een aantal
houtgravuren uit het Nederlandsch Magazijn.
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2. Geschreven werk
* Marseille in Nederlandsch Magazijn 1860, no. 14. p. 113-115.
* Marseille II in Nederlandsch Magazijn 1860, no. 15. p. 120-122.
Eene tafel op de Tentoonstelling in Arnhemsche Courant, 5 juli 1860.
Herdrukt in Arnhemsche Courant, 3 november 1862.
* Het cenotaaf van M. Coelius te Bonn in Nederlandsch Magazijn 1860, no.
41, p. 327.
* Schetsen met de Pen van A.V.H. [Tweede bundel] Amsterdam, 1862.
Grondwet, A. 172. in Arnhemsche Courant, 6 januari 1862. N.B. Gedateerd 3
januari 1862.
Volk en Kunst, Arnhem 1862.
Een blik in de 20e eeuw, met het oog op Volk en Kunst in Arnhemsche Courant,
17 maart 1862.
N.B.: Gedateerd 14 maart 1862.
Volksveredeling en kunstontwikkeling, in Arnhemsche Courant, 10 april 1862.
N.B. gedateerd 8 april 1862.
Volk en Kunst (Tweede, vermeerderde druk), Arnhem, 1862.
Een brief uit de zeventiende eeuw, medegedeeld door Mr. A. Ver Huell, in
Nederland, 1862, deel II, p. 1-16.
N.B.: bevat een ooggetuigeverslag van de slag aan de Boyne in 1690 door
kapitein La Dauiére.
Ingezonden stuk naar aanleiding van een commentaar in Amsterdamsche
Brieven II in Arnhemsche Courant van 2 juni 1862, in Amsterdamsche Courant,
6 juni 1862.
Londen I, II, III, IV, V, VI in Arnhemsche Courant, 23, 24, 28 en 31 juli; 2 en 9
augustus 1862.
N.B.: gedateerd 18, 22, 25, 28, 31 juli en 5 augustus 1862.
Victor Hugo en Gallait in Arnhemsche Courant, 8 oktober 1862.
N.B.: gedateerd 5 oktober 1862.
In antwoord op het art. van vrijdag 24 oktober in Arnhemsche Courant, 28
oktober 1862.
N.B.: gedateerd 27 oktober 1862.
De stoel vervaardigd door F. Strackée, in Arnhemsche Courant, 13 november
1862.
N.B.: gedateerd 11 november 1862.
Iets over den dichter Mr. Anthonie Christiaan Winand Staring, in Nederland
1863 deel I, p. 143.
N.B.: Gedateerd 9 januari 1863.
Ingezonden stuk naar aanleiding van T. van Westrheene Wz., Langs een
geprojecteerden waterweg en een Kunstgalerij in De Kunstkronyk, 1863 (band
1864) I en II, p. 1-4, in Arnhemsche Courant, 29 januari 1863.
Gedachte in Kunst in Arnhemsche Courant, 9 februari 1863.
N.B.: Gedateerd 6 februari 1863. Bevat in een p.s. reacties op T. van
Westrheene Wz., Langs een geprojecteerden waterweg en een Kunstgalerij,
in De Kunstkronyk, 1863, afl. III/IV, p. 9-11.
Ingezonden stuk in Arnhemsche Courant, 12 februari 1863.
N.B.: Bevat excuses aan Van Westrheene wegens het stuk van 29 januari
1863, gericht tegen een anoniem.
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Ingezonden stuk naar aanleiding van een ingezonden stuk Aan den Heer Mr.
A. Ver Huell door Dr. W. Bosch in Arnhemsche Courant van 12 februari 1863,
in Arnhemsche Courant, 13 februari 1863.
N.B.: Gedateerd 12 februari.
Aan den Heer Dr. Bosch en Aan den Heer T. van Westrheene, in Arnhemsche
Courant 17 februari 1863.
N.B.: Gedateerd 15 februari 1863. Antwoorden op resp. Dr. W. Bosch, Het
antwoord van den Heer Mr. A. Ver Huell getoetst in Arnhemsche Courant, 16
februari 1863 en een ingezonden stuk van Van Westrheene in hetzelfde blad.
Iets over eene ambachtsschool te Amsterdam in Arnhemsche Courant, 11
augustus 1863.
Volk en Kunst in Arnhemsche Courant, 28 augustus 1863.
N.B.: gedateerd 25 augustus 1863.
Volk en Kunst in Arnhemsche Courant 5 september 1863.
N.B.: gedateerd 2 september 1863.
De Dolksteek (eene Winternacht-fantasie) in Nederland, 1864 deel I, p. 84.
De Helder in 1814 in Heldersche en Nieuwediepsche Courant, 24 januari 1864.
De Helder in 1814 in Heldersche en Nieuwediepsche Courant, 31 januari 1864.
N.B.: gedateerd 28 januari 1864.
Eene nationale inconsequentie in Arnhemsche Courant, 22 februari 1864.
N.B.: gedateerd 19 februari 1864.
Dramatische schoonheid in Arnhemsche Courant 22 maart 1864.
N.B.: Gedateerd 17 maart 1864, naar aanleiding van J. Alberdingk Thijm,
Dramatische schoonheid, Vondel gehuldigd, Phaedra opgevoerd in De
Kunstkronyk, 1864 (band 1866), p. 19.
Mijn oom Aquilinus in Nederland, 1864, deel II, p. 281-290.
N.B.: Geschreven 14 juni 1864.
* Het slot Doornenburg, in Geldersche Volksalmanak, 1865, p. 84-92.
N.B. Geschreven 18 september 1864.
Levensbeschrijvingen van kunstenaren I, II, III in Nederlandsch Magazijn, 1865,
p. 37, 70 en 92.
Bij het graf van den Landschapschilder Frederik Hendrik Hendriks in
Arnhemsche Courant, 11 april 1865.
N.B. De van een asterisk voorziene titels bevatten ook illustraties van Alexander
Ver Huell.
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Overzicht van de familierelaties van Alexander Ver Huell
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